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2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma:  3º ANO Semana: 07 a 13/05 Professores:  

Componente Curricular 
Central EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Componente 
Curricular Central: 
LINGUAGENS 

 Mauro Reis, Revanir Anciutti, Ricardo 
Kinal, Joice Anciutti, Luana Bridi, 
Rodrigo Cavalett, Ana Bertazi 

Tema Genérico do Plano de Aula: BRINQUEDO COM SUCATA (PÉ DE LATA) 

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 de Lata. 

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

de Caçador) 

 (EF35EF01) Experimentar e desfrutar de brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando 

a importância desse patrimônio histórico cultural; 

 (EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de 

todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 

africana. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Espaço físico:   qualquer espaço em sua casa. 

 Materiais: 

 2 latas vazias de leite em pó (de 400g); 



 

 Prego; 

 Martelo; 

 Fita adesiva colorida para decorar a lata (pode usar tinta, papel para encapar 

ou qualquer outro material que deixe a lata bem bonita); 

 2 pedaços de barbante de 1,5 metro cada um. 

Obs: lembrando que os Pais terão que ajudar seus filhos nesta atividade. 

Aplicação/Fixação 

 Pé de Lata: 

 

 Aula 1 – O aluno com a ajuda dos Pais deverá fabricar seus pés de lata: 

 1 - Com um prego e o martelo, faça dois furos no fundo de cada lata (essa é 

uma tarefa para adultos); 

 2- Decore as latas com as fitas adesivas coloridas; 

 3- Para finalizar cada lata, passe o barbante pelos dois furos, de fora pra 

dentro da lata. Dê      alguns nós nas pontas para que fiquem bem firmes e 

não escapem durante a brincadeira. 

 

 Aula 2 e 3 - Agora é partir para a brincadeira. Ajude a criança a subir nas latas e 

puxar o barbante na altura dos quadris. Daí é só começar a dar passos com seus 

pés de lata. 

https://i2.wp.com/escolasdobem.com.br/wp-content/uploads/2017/09/pe-de-lata01.jpg?fit=1024,768&ssl=1


 

 

Síntese/Avaliação 

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

proposta, quem os ajudou e se gostaram de brincar com os pés de lata. 

 O aluno deverá levar o brinquedo para a escola para mostrar ao professor. 

Registro de Frequência 

  

Referencial 

 https://escolasdobem.com.br/aprenda-a-fazer-um-pe-de-lata/; 

 https://escolaeducacao.com.br/handebol/. 

 


