
 

Ano Letivo 2020 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Ano/Turma: 3º ANOS Data: 28/05 a 03/06 Carga Horária: 03 AULAS 

Componente Curricular Central: 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

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

Professor(es):  
MAURO REIS, REVANIR ANCIUTTI, RICARDO 
KINAL, JOICE ANCIUTTI, LUANA BRIDI, 
RODRIGO CAVALETT, ANA BERTAZI. 

Tema da aula: ATIVIDADES PRÁTICAS DE COORDENAÇÃO 

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

Contribui para o conhecimento e entendimento da importância das brincadeiras com sucata e 

sua fabricação. 

Objetos de Conhecimento: COORDENAÇÃO MOTORA 

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: cadeiras ou algum objeto para fazer as demarcações 

da atividade. 

Aplicação/Fixação 

Olá alunos e família! Como vocês estão? Espero que bem. Hoje estou enviando a vocês algumas 

atividades para relembrar o que realizamos em aula, e também, para ajudar a fortalecer os seus 

super poderes, ou seja, seu sistema imunológico contra forças do mal. Estão prontos? 

 Vamos lá, segue 07 atividades que vocês podem estar fazendo todos os dias, dentro ou fora de 

casa. Logo abaixo, explicarei também outra atividade para fazer em uma folha.  

E lembrem-se, todos em casa! 

 

Primeiro, precisarão demarcar um ponto de início e fim, dentre 10 a 12 passos grandes (pode 

marcar com qualquer objeto, calçado, ursinho, litros). Essa demarcação valerá para todas as 

atividades. 

 

1 – Caminhada ou corrida lenta até o objeto demarcado e volta de costas até o outro. 

- 05 vezes de frente 

- 05 vezes de costas 

 

2 – Corrida frontal, com três momentos de saltinhos leve com os pés juntos.  

 O aluno segue em uma corridinha lenta de frente, onde encontrar os obstáculos deverá saltar. 



 

(Os 03 obstáculos que irão saltar podem ser litros descartáveis deitados, ursos de pelúcia, cabo de 

vassoura). Cada obstáculo terá que estar em uma distância de 2 a 3 pés um do outro. 

 - Realizar 8 vezes              

 

3 – Saltar com os dois pés juntos para frente, até chegar na marcação feita.  

 - 04 vezes  

 

4 – Andar agachado/abaixado. 

 - 02 vezes (vai e volta) 

 

5 – Andar de lado (realizar a atividade trabalhando os dois lados, direita e esquerda). 

 - 03 vezes cada lado (direita/esquerda)        

 

6 – Pular igual sapo (Agachar, saltar e agachar novamente). 

 - 03 vezes (vai e volta) 

 

 



 

7 – Vocês têm uma bola? Precisa ser leve. Quem não tiver, pode fazer com papel. Amassa 

uma bolinha e em volta dela continua revestindo com mais papéis, para que fique um pouco 

maior. A atividade é caminhar até a marcação, jogando a bola para cima com as mãos, 

tentando não derrubar no chão. 

 - Quantas vezes quiser 

 

Avaliação 

 Ao retorno às aulas, os alunos irão falar com o Professor como   foi a atividade proposta ,   
repetiremos   as atividades na escola ao retorno das aulas e avaliaremos a sua evolução. 

Referencial 

 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. 
 


