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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ANO Data: 21/05 A 28/05 Carga Horária: 03 AULAS 

Componente Curricular 
Central: EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Componente Curricular  
Participante: Linguagens  

Professores: 
Andriely Gusi; 
Simone Reis 

Tema Genérico do Plano de Aula: Educação física em casa- Semana 9 

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: Percepção espacial; Ginástica geral. 

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

de Caçador) 

 (EF35EF08). Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de 

elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as 

potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Fita ou giz; corda. 

Aplicação/Fixação: ATIVIDADE PARA O ALUNO REALIZAR 

Aula 01: Atividade do quadrado 

 Desenhar com fita, giz ou qualquer outro material um quadrado no chão. O aluno 

deve ficar dentro desse quadrado e seguir o comando de alguém da família que dirá: 

frente, atrás, direita ou esquerda. O aluno deve saltar para onde o comando indicar e 

voltar para dentro do quadrado. 

Link de exemplo da atividade: 

https://www.facebook.com/educacaofisicadadepressaoo/videos/695146371242775/?v=695

146371242775 

 

Aula 02: passar por baixo e por cima da corda 

 Colocar a corda em certa altura e passar por baixo, toda vez que conseguir passar 

ela vai abaixando cada vez mais, até restar só o campeão (quem errar sai). Pode ir 

subindo a altura e vocês devem pular por cima fazendo assim um salto em altura (pode 

forrar o chão com colchão e travesseiro para a brincadeira ficar mais divertida). 
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Aula 03: esconde-esconde 

Reunir toda a família, utilizar todos os espaços dentro e fora da casa, o objetivo é 

esconder e não ser encontrado pela criança que vai procurar. 

 O que vai procurar tem os olhos tampados ou fechados, até que termine uma 

contagem, previamente combinada com todos os participantes. Quando termina a 

contagem, os outros já devem estar escondidos. Então a criança vai procurar os 

escondidos e será vencedor apenas se encontrar todos os participantes, antes que algum 

retorne ao ponto de partida. O primeiro dos escondidos que voltar para o ponto de partida, 

sem ser encontrado vence a brincadeira. 

 

Síntese/Avaliação 

 A avaliação será através de anotações dos alunos, relatos de como foi desenvolver 

estas atividades em sua casa e com seus familiares. 

Registro de Frequência 

  

Referencial 

 BNCC e Educação Física na Base; 

 https://www.facebook.com/educacaofisicadadepressaoo/videos/695146371242775/

?v=695146371242775. 

 


