
 

Ano Letivo 2020 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Ano/Turma: 2º ano Data: 01/06 a 06/06 Carga Horária: 3 AULAS 

Componente Curricular Central: 

Educação Física  

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

Professor(es): Romney Riedi 
Ederton Santin 

Tema da aula: Coordenação Motora fina/ Equilíbrio 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (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: Habilidades manipulativa com bola,/ Coordenação motora ampla e fina/ 

coordenação viso motora. 

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: 

 01/06 – 2 bolinhas de papel amassada; 

 03/06 - 1 bichinho de pelúcia ou 1 almofada 1 bacia; 

 05/06 – 1 saco de lixo ou sacolinha de mercado, 1 bolinha de papel amassado. 

Aplicação/Fixação 

 Segunda feira - 01/06: Equilíbrio / coordenação motora. 

 Fazer duas (2) bolinhas de papel que caiba na palma da mão. 

Exercício 1 Com a mão direita a criança joga a bolinha de papel para cima e segura, sem 

deixar cair. Fazer isso andando pela casa ou no pátio. 

Exercício 2 – Com a mão esquerda a criança joga a bolinha de papel para cima e segura 

sem deixar cair. Faz isso andando pela casa ou pátio. 

Exercício 3 – Agora uma bolinha na mão direita e outa bolinha na mão esquerda, a criança 

joga as duas bolinhas para cima e tenta seguras as duas sem deixar cair. 

OBS: Convide os irmãos e seus Pais para fazer junto com você. 

 

 Quarta Feira - 03/06 Equilíbrio/ coordenação motora. 

Exercício 1- A criança deve estar deitada no chão, no meio dos pés um bichinho de pelúcia 

ou uma almofada. 

Afastada da cabeça deverá ter uma bacia. A criança pega o bichinho de pelúcia ou almofada 

com os pés, eleva as pernas para trás e joga o objeto para tentar acerta a bacia. Fazer várias 

vezes. 

Exercício 2- A criança sentada no sofá deverá lançar com as mãos o bichinho de pelúcia ou 

a almofada para acerta dentro da bacia que deverá estar a 2 metros de distância. Fazer 



 

várias vezes. 

 

Sexta feira 05/06- coordenação motora fina 

Exercício 1- Sobrar um pouco de ar dentro do saco de lixo(novo), amarrar a ponta para não 

esvaziar. Colocar o saco de lixo no chão, em cima dele coloca uma bolinha de papel 

amassada. Em seguida a criança pressiona o saco de lixo com as mãos para a bolinha salte 

para cima., a criança deverá pegar a bolinha de papel sem deixar no chão. 

Exercício 2- Repetir o exercício mas agora a criança deverá segurar a bolinha somente com 

a mão direita 

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. 

Referencial 

 Edelvira de Castro Quintanilha Mastroianni. Equilíbrio e deslocamentos corporais em 

diferentes níveis e trajetórias/Ensino Especial. Disponível em: 

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

 Organização Curricular da AMARP; 

 Exercícios adaptados para o momento atual. 

 


