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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4º Ano Data: 21 a 27/05 Carga Horária: 03 Aulas 

Componente Curricular 
Central: Ed. Física 

Componente Curricular 
Participante   

Professor(es): Ana Mara Rotta, Alexandra 
Balbinot, Douglas Zanatta, Jânio 
Azambuja Viana, Jéssica Aline Gelinski, 
Marcos Stein Rodrigo Cavaletti, Suzana 
Voltoni, Riedi. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Esportes de campo e taco 

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

Curricular): Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, 

ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo 

e o protagonismo. 

Objetos de Conhecimento: Esporte de campo e taco 

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

Caçador) 

 (EF35EF05). Experimentar e fruir 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 

 Sinuca adaptada: Cabos de vassoura, bolinhas pequenas (podem adaptar com bolinhas 

feitas com papel) sendo um total de7 bolinhas para cada participante, fita adesiva e papéis 

recortados em formato de círculos (podem utilizar folhas que já usaram, papéis de 

presente...). 

Aplicação/Fixação:  ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM AJUDA DOS PAIS/ADULTOS 

ATIVIDADE 1: Brincadeira da Sinuca adaptada: 

Instruções: 

* número de participantes: dois ou mais 

* organização do espaço de sua casa e materiais: precisa marcar quatro linhas com fita adesiva e 

fixar na frente quatro círculos os quais serão os alvos/caçapa, como mostra o desenho. 
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No desenho anterior temos: as linhas que são os limites para efetuar a tacada e ordem de rodadas 

e os círculos são alvos que quer dizer o lugar onde os participantes devem tentar acertar as 

bolinhas. 

 Cada círculo equivale 1 ponto; 

 Determine uma ordem de jogada. Ex.: 1º, 2º..; 

 Agora os participantes precisam se posicionar na 1ª linha, com a posse cada um de seu 

taco (cabo de vassoura) com uma das pontas voltada para frente, fazer a tacada 

(movimento de empurrar a bolinha com o taco); 

 Cada participante tem o direito de uma tacada só em cada bolinha, este então deve tentar 

sua maior pontuação, utilizando as suas 7 bolinhas; 

 Na sequência é a vez do próximo participante, que deverá fazer da mesma forma; 

 Atenção as bolinhas só poderão ser retiradas após todos os participantes realizarem suas 

tentativas em cada rodada; 

 Concluída a rodada soma-se os pontos de cada participante e anota e inicia uma nova 

rodada; 

 Se um jogador na sua tacada tirar a bolinha do adversário não contará o ponto do 

adversário; 

 Vence a partida o jogador que conseguir acertar a maior quantidade de bolinhas. 

 

ATIVIDADE 2: Mini-Golf Caseiro 

 

Materiais Necessários:  

 Cabo de Vassoura ou qualquer cabo de madeira;  

 Jornal ou Folha A4; 

 Fita Adesiva. 

 

 

 

 Confeccionando a Toca ou buraco: pegue uma folha de 

papel e fixe-a no chão como uma toca ou arco. (OBSERVE A IMAGEM ABAIXO) 
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  Confeccionando o Taco e as 

Bolinhas: Pegue o cabo de vassoura ou 

qualquer cabo de madeira ou outro material 

que você tiver em sua casa e cole uma folha de 

papel/jornal dobrada em várias partes (pode 

usar mais de uma folha para que a ponta do 

taco fique bem firme e consiga rebater a 

bolinha) e cole na ponta deste cabo. Para as 

Bolinhas amasse uma folha de papel ou jornal 

que você tiver até que vire uma bolinha a qual caiba no buraco ou toca que você confeccionou. 

(OBSERVE A IMAGEM ABAIXO) 

 

  Agora sim, trace uma linha no chão, longe dos 

buracos que você colou e com o mini-taco que 

confeccionamos o aluno deverá tentar acertar a bolinha com 

uma ou mais rebatidas até que a bolinha chegue dentro do 

buraco. Quanto menos tacadas mais habilidoso o aluno vai 

se tornando. As regras podem ser criadas pelo aluno ou pelo 

responsável que está brincando junto. Vale uma tacada, 

duas somente, como vocês preferirem. Deixe que o aluno 

experimente primeiro a atividade e depois crie suas regras 

ou vá dificultando (jogue com o lado direito e depois com o 

esquerdo) para que sempre evolua suas habilidades nesta 

brincadeira. 

Síntese/Avaliação 

 Descreva em uma folha para ser entregue na escola com as demais atividades ou 

quando voltarmos: Quais materiais utilizados? Quais as dificuldades? Onde realizou as 

atividades? Quem o ajudou? Você gostou? Conseguiu cumprir os desafios? 

Registro de Frequência 

 As atividades propostas precisam ser desenvolvidas em três dias da semana, sendo que 

cada aula é de 45 minutos. 

Referencial: Organização curricular da AMARP 

 


