
 

1 

 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 1º ano Data: 14/05 a 20/05 Carga Horária: 3 aulas 

Componente Curricular 
Central: Educação Física 

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

Professor(es): 
Andriely Gusi, Bruna 
Kuntz, Débora Maciel, 
Edevan Perego, Felipe 
Aloísio Cruz, Vitor 
Cechetto. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Coordenação motora ampla 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular): Coordenação motora ampla 

Objetos de Conhecimento: Lateralidade. 

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

➢ (EF12EF07) Experimentar, desfrutar e identificar diferentes elementos básicos das 
ginásticas (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e 
da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢  

Aplicação/Fixação 

➢ Aula 1: 
Exercício a) Arremesso ao alvo: Com duas fitas, uma de cada cor por exemplo 
amarela e vermelha, amarrá-las uma em cada braço da criança. Disponibilizar um 
material que possa ser arremessado como por exemplo bolinhas de papel, 
brinquedo de borracha, ou qualquer outro material disponível no momento. 
Desenhar um alvo no chão com fita podendo ser um círculo ou um quadrado, ou 
até mesmo uma bacia, caixa de papelão ou balde.  
Agora é só dar o comando de uma das cores e a criança deverá utilizar o membro 
na qual a fita de cor correspondente está para efetuar o arremesso no alvo. 
 
Exercício b) Pé no alvo: semelhante ao exercício anterior, amarrar as fitas de 
cores diferentes, uma em cada pé da criança, com uma fita desenhar uma 
marcação no chão pra simular o alvo. Ao comando da cor, a criança deverá pisar 
no alvo com o pé correspondente. 
 
Exercício c) Rotação de tronco: mais uma vez amarrar as fitas, uma no braço 
direito e outra no braço esquerdo da criança, colocar ela de costas para você, com 
os braços elevados a frente, ao seu comando da cor ela deverá olhar para trás de 
acordo com o braço no qual a fita daquela cor está amarrada. 

• Link do vídeo demonstrativo: https://youtu.be/4rmucdULoqE  
 

➢ Aula 2: 
Exercício a) Com uma bolinha de tênis de mesa, ping-pong, borracha ou similar. 
Jogar a bolinha para cima e segurar somente com a mão direita, repetir o 
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movimento 10 vezes, depois apenas com a mão esquerda, repetir o movimento 10 
vezes. 
Exercício b) Jogar a bolinha com uma mão e segurar com a outra. 
 
Exercício c) Quicar a bolinha uma vez no chão e segura, primeiro realiza somente 
com a mão direita e depois somente com a mão esquerda. Repetir o movimento 10 
vezes com cada mão. 
Exercício d) Quicar utilizando uma mão e segurar com a outra. 

Síntese/Avaliação 

➢ As crianças serão avaliadas no retorno às aulas com atividades iguais ou 
semelhantes, para observar seu desenvolvimento. 

Registro de Frequência 
➢ Retirada dos materiais pelos pais na Escola. (Assinatura dos mesmos) 

Referencial 

➢ Organização curricular da Amarp; 
➢ Vídeo, disponível em <https://youtu.be/4rmucdULoqE>. 

 


