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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ANO Data: 21/05 a 28/05 Carga Horária: 03 AULAS 

Componente Curricular 
Central:  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Componente Curricular 
Participante:  
LINGUAGENS 

Professores: 
MAURO REIS, REVANIR ANCIUTTI, 
RICARDO KINAL, JOICE ANCIUTTI, 
LUANA BRIDI, RODRIGO 
CAVALETT, ANA BERTAZI. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Brincadeira: Pé com pé, mão com mão 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular): Contribui para o conhecimento e entendimento da importância 

das brincadeiras com sucata e sua fabricação. 

Objetos de Conhecimento: Pé com pé, mão com mão 

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

Municipal de Caçador)  

 (EF35EF08) Desenvolver Habilidades Motoras Básicas como: Locomotoras (correr 

e saltar), as Estabilizadoras (equilibrar e rolar) e as Manipuladoras (arremessar, 

receber, chutar, rebater e quicar). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Materiais:  Folhas com desenhos de Pés e Mãos.  
 Descrição: Deve-se fazer em 16 folhas de caderno ou ofício o desenho no formato 

de 4 mãos direitas, 4 mãos esquerdas, 4 pés direitos e 4 pés esquerdos (1 por 

folha), pode-se usar seus próprios pés e mãos como forma de molde para o 

desenho. 

Aplicação/Fixação:    ATIVIDADE PARA O ALUNO REALIZAR 

 Depois de feitos os desenhos, serão distribuídas 3 colunas com 5 imagens cada 

(de acordo com a imagem), e ficando a seu critério se coloca 2 mãos e 1 pé, ou 2 

pés e 1 mão na coluna, mas sempre nos lados certos. Ex: Pé direito, do lado direito 

da coluna e assim respectivamente. Depois de montar, é só brincar, colocando as 

mãos e pés ao desenho correspondente, coluna por coluna, se errar volta ao início. 



 

2 

 

 

Síntese/Avaliação 

 Ao retorno ás aulas, os alunos irão falar com o Professor como   foi  a atividade 

proposta e se tiveram ajuda dos Pais ou responsáveis. 

Registro de Frequência 

  

Referencial 

 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. 

 


