
 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das 
Atividades 

Carga Horária 

2º ANO – ANOS FINAIS 07/05 a 13/05 3 AULAS 

Componente Curricular 
Central: 

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

Professor(es): 

Educação Física Linguagens Romney Riedi 
Ederton Santin 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Coordenação Motora ampla 

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

Componente Curricular) 

 Valorizar e participar de manifestações artísticas e culturais do Brasil e do mundo; 

 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, valorizando 

a pluralidade sociocultural sem preconceitos. 

Objetos de Conhecimento 

 Equilíbrio (Ginástica geral), Saltos e Corridas. 

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

de Caçador) 

 (EF12EF07) Experimentar, desfrutar e identificar diferentes elementos básicos da 

ginástica (equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias com e sem material). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Linha de Lã ou barbante de nylon, um lenço ou uma venda. 

Aplicação/Fixação 

 AULA 1- Equilíbrio: 



 

 Primeiro exercício – Avião: a criança deverá se equilibrar em um dos pés 

(direito), inclinando o corpo para frente e esticando a perna esquerda para 

trás, abrindo os braços para se equilibrar, contar até o número 5. Após trocar 

o pé de equilíbrio (esquerdo) e executar o mesmo movimento, contando até 

o número 5. Fazer várias vezes, sugestão 5 vezes em cada perna de 

equilíbrio. 

 Segundo exercício A criança deverá andar pisando em cima do fio ou 

barbante esticado no chão, encostando um pé na frente do outro. Passar 5 

vezes por cima do fio ou barbante. 

 Terceiro exercício: a criança deverá ficar em frente à TV, logo após deverá 

saltar e girar o corpo, ficando de costas para a TV. Fazer este movimento 5 

vezes. 

 

 AULA 2 – Salto 

 Primeiro exercício: Colocar vários objetos no chão Mochila, almofada, cx. de 

leite, garrafa pet longe um do outro. A criança deverá correr e saltar por cima 

dos objetos. 

 Segundo exercício: a criança sobe em cima do sofá e salta com os dois pés 

juntos. Repete o exercício 5 vezes. 

 Terceiro exercício: Uma corda ou fio de nylon esticado no chão, a criança 

com os dois pés juntos deverá saltar para um lado da corda ou do fio de 

nylon, depois para o outro lado até o final da corda ou do fio. 

 

 AULA 3 – Corrida 

 Primeiro exercício - Iniciando do cômodo da sala, a criança deverá correr 



 

dentro de casa passando em todos os cômodos e batendo palmas. Repetir por 2x. 

 Segundo exercício - Agora reúna todas as pessoas da sua casa e vamos 

fazer a brincadeira do PEGA-PEGA. Aproveite o pátio da sua casa, divirta-se. 

 Terceiro exercício: Reúna todas as pessoas da sua casa na sala, com uma 

venda (lenço ou camiseta), cubra os olhos de uma pessoa. Ela deverá se 

movimentar pela sala com os olhos vendados até pegar outra pessoa, mas deverá 

adivinhar qual pessoa ela pegou. Divirta-se. 

Síntese/Avaliação 

 A avaliação dos alunos se dará no retorno das aulas , quando executaremos novas 

atividades desta natureza 

 (equilíbrio), já que neste momento não teremos a devolutiva através de vídeos dos 

alunos. 

Registro de Frequência 

  

Referencial 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27788; 

 Organização Curricular da AMARP 

 


