
 

2020 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ANO Data: 28/05 a 03/06 Carga Horária: 03 AULAS 

Componente Curricular Central: 
Educação Física 

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

Professor(es): 
Andriely Gusi, Simone Reis, Rodrigo 
Cavalett 

Tema Genérico do Plano de Aula: Educação física em casa 4 – semana 11 

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

 Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de 
aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do 
acervo cultural nesse campo. 

Objetos de Conhecimento: Habilidades manipulativas com bola 

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

 (EF35EF05) Experimentar e desfrutar 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: Caixa ou balde, folha de papel, bola 

Aplicação/Fixação 

 Aula 01: Bola ao cesto 

O aluno deverá pegar um balde (caixa, lixeiro) para fazer de cesta e com uma bola (qualquer 

tipo, vale até a bolinha de papel) deverá acertar na cesta. Toda vez que acerta coloca a cesta 

mais longe para aumentar a dificuldade. 

Aula 02: Bola ao alvo 

Deverá ser determinado na parede um alvo (pode ser colocado uma folha com desenho de 

um alvo), após isso vocês deverão acertar a bola no alvo. Toda vez que acertar deverá ir mais 

longe. 

Aula 03: Quicar a bola 

O aluno deverá quicar a bola no chão: 

-Com a mão direita 

-Com a mão esquerda 

-Mãos alternadas 

-Passar a bola por baixo da perna enquanto está quicando 

Use sua criatividade para explorar as diferentes formas que se pode quicar a bola, e lembre 

de chamar toda a família para brincar também. 

Síntese/Avaliação 

 A avaliação será através de anotações dos alunos, relatos de como foi desenvolver estas 
atividades em sua casa e com seus familiares. 

Referencial 

 BNCC e Educação Física na Base 

 


