
 

Ano Letivo 2020 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Ano/Turma: 4º ANO Data: 27/05 a 03/06/20 Carga Horária: 03 AULAS 

Componente 

Curricular Central: 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s):  

Professor(es): ANA MARA ROTTA, ALEXANDRA 
BALBINOT,  DOUGLAS ZANATTA, JÂNIO AZAMBUJA 
VIANA, JÉSSICA ALINE GELINSKI, MARCOS STEIN, 
RODRIGO CAVALETTI, SUZANA VOLTONI, RIEDI. 

Tema da aula: Esportes de Invasão - Esportes de Rede/Parede 

 Competências  específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 

Curricular): Desenvolver as habilidades motoras de rebater, correr, lançar, passar, chutar, 

arremessar e saltar, bem como evidenciar as capacidades físicas, como a força muscular, a 

flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação motora, e permitem discussões sobre a importância 

do seu desenvolvimento tanto para a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo 

como para a saúde e qualidade de vida. 

Objetos de Conhecimento: 

 Esportes de campo e taco 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 

Caçador): 

 EF35EF05 Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e 

invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas 

básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 ATIVIDADE1: Fita adesiva (fita crepe) ou Barbante ou giz/lápis Bolinha de papel ou tampinha 

de garrafa pet. ATIVIDADE 2: uma bola e quatro garrafas pet. ATIVIDADE 3: dois panos 

velhos, dois cabos de vassoura ou rodo, duas cadeiras 

Aplicação/Fixação 

AS ATIVIDADES DEVEM SER DESENVOLVIDAS COM AJUDA DOS PAIS/ADULTOS. 

 

ATIVIDADE 1: Sopro-Bol 

INSTRUÇÕES: 

 Número de participantes: 2 ou mais 

 Organização do espaço de sua casa e materiais:  

Primeiro amasse uma folha de papel em formato de bolinha ou pode utilizar a tampa de 

garrafa pet como bola principal do jogo. Agora você vai precisar marcar o chão ou a mesa de 

sua casa com a fita crepe ou o barbante ou lápis/giz como o desenho abaixo: 

 

VAMOS LÁ:  



 

 Cada jogador deverá escolher um campo para ser seu;  

 A bolinha/tampinha inicia em cima da linha central (bem no meio dos dois campos); 

 Cada participante deverá assoprar, UM DE CADA VEZ, a “bolinha/tampinha” em direção ao 

campo adversário;  

 Se um jogador assoprar e a bolinha/tampinha e a mesma ultrapassar a linha de fundo do 

campo adversário ele marcará um ponto. 

 Se a bolinha sair pelas laterais do campo, deverá iniciar a jogada do meio de campo. 

 Vence quem marcar mais pontos! 

 

Atividade 2: futebol a dois 

INSTRUÇÕES: 

 Dividir um perímetro semelhante ao de uma quadra. 

 Cada um deverá estar defendendo seu campo. 

 Aquele que iniciar com a bola deverá invadir o campo adversário e finalizar com o gol. 

 Se o adversário tomar a bola, o que perdeu voltará a defender seu próprio campo. 

 As traves podem ser feitas com garrafas pet , contendo peso para que fiquem em pé. 

 O jogador que fizer 10 gols primeiro, vencerá a partida. 

 

Futebol De Pano 

Objetivo: coordenação, atenção, agilidade e descontração 

Materiais: dois panos velhos, dois cabos de vassoura, duas cadeiras. 

Instrução: o espaço para realizar a brincadeira precisa ser amplo, pois devem ser colocados nas 

laterais (uma cadeira de cada lado), e no centro (os panos e os cabos). 

Instruções: 

 Nº de participantes: dois ou mais, quando estiver em mais lembrem-se que a brincadeira é um 

competidor contra o outro, então podem revezar as disputas. Ex.: Pai X filho; Filho X mãe... 

 uma pessoa da família precisa dar a ordem de início, os participantes devem se posicionar na 

lateral de suas traves (cadeira). 

 A brincadeira consiste em empurrar o pano com a vassoura, até ele passar por debaixo da 

cadeira (trave) adversária que ficara vazia. Cada vez que ocorre um “gol”, o participante 

ganha um ponto e começa uma nova rodada, e acumulam-se os pontos. 

 o responsável pode colocar desafios antes de dar a ordem de início, fazendo algumas 

perguntas: fale uma cor com a letra A..., o nome de um animal em inglês, responda o 

resultado uma operação (conta matemática) ex.: 10 X 7, 35 + 89..., dizer palavra com 6 

letras...o primeiro que responder o desafio sai mais rápido, estimulando o raciocínio, atenção 



 

e concentração dos participantes. 

 outra variação da brincadeira, é que podem brincar com um pano somente e utilizar os 

desafios para instigar a velocidade de reação, onde os participantes ao mesmo tempo que 

tentam fazer o ponto devem impedir seu adversário a pontuar pressionando o pano contra o 

chão. 

 

 ganha a brincadeira quem fizer mais pontos. 

 

Avaliação 

             Descreva em uma folha para ser entregue na escola com as demais atividades ou quando 

voltarmos:  

 Quais materiais utilizados?  

 Quais as dificuldades?  

 Onde realizou as atividades?  

 Quem o ajudou?  

 Você gostou?  

 Conseguiu cumprir os desafios? 

Referencial 

BNCC, Organização curricular da AMARP 

 


