
 

 

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 

4º ANO – ANOS INICIAIS 04/05/2020 A 08/05/2020 3 AULAS 

Componente Curricular 
Central: 

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

Professor(es): 

EDUCAÇÃO FÍSICA Grupo 4 Ana Mara Rotta, Alexandra 
Balbinot, Douglas Zanatta, 

Jânio Azambuja Viana, 
Jéssica Aline Gelinski, 
Marcos Stein Rodrigo 

Cavaletti, Suzana Voltoni 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Coordenação/ equilíbrio 

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

Componente Curricular) 

 Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 

produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

Objetos de Conhecimento 

 Coordenação motora ampla (equilíbrio) brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo. 

  Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. 

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

de Caçador) 

 (EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de 

todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 

africana. 

 (EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora 



 

dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, 

adequando-as aos espaços públicos disponíveis.) 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Atividade nº 1: Jogo da caneta: canetas, rolo grande de barbante, tesoura e 

garrafas pet. 

 Atividade nº 2 Pé com pé, mão com mão: 16 folhas de ofício, canetinhas ou lápis 

coloridos. 

Aplicação/Fixação 

 As atividades propostas devem ser executadas durante a semana, visto que em 

aulas presenciais realizamos estas atividades em três dias da semana. 

 Atividade nº 1 – Alongamentos: 

 

OBS: Os responsáveis pelas crianças devem orientar para que as mesmas 



 

executem conforme as imagens, cinco destes alongamentos, podendo diferenciar 

em cada dia, três dias da semana, antes de iniciar as atividades práticas. É 

importante que façam com cuidado e contando em cada, até 10 segundos, para 

ambos os lados quando o alongamento permitir. 

 

 Atividade nº2 – Jogo da Caneta na Garrafa 

Objetivo: propor aos alunos, por meio da colaboração conjunta da família, o 

desenvolvimento de habilidades motoras individuais e coletivas, através do jogo, o 

qual devem tentar criar estratégias para chegar no objetivo final, o de colocar a 

caneta dentro da garrafa. Dois ou mais participantes. 

 

 

*Para realizar a brincadeira os alunos precisam seguir as instruções: 

1) amarrar a caneta no meio do barbante, é importante que se tiver mais que dois 



 

participantes, todos devem estar em duplas e seus barbantes   amarrados  à uma 

caneta somente conforme as figuras . 

2) cada dupla precisa segurar o fio, um de cada lado e tentar movimentar o fio 

tentando colocar a caneta dentro da garrafa pet. Atenção é através do movimento 

do fio que as duplas colocaram a caneta dentro da garrafa. 

 

 Atividade nº3 - Instruções: 

 • Descrição: Deve-se fazer em 16 folhas de caderno ou ofício o desenho no 

formato de 4 mãos direitas, 4 mãos esquerdas, 4 pés direitos e 4 pés esquerdos (1 

por folha), pode-se usar seus próprios pés e mãos como forma de molde para o 

desenho. 

 

Depois de feitos os desenhos, serão distribuídas 3 colunas com 5 imagens cada 

(de acordo com a imagem), e ficando a seu critério se coloca 2 mãos e 1 pé, ou 2 

pés e 1 mão na coluna, mas sempre nos lados certos. Ex: Pé direito, do lado direito 

da coluna e assim respectivamente. Depois de montar, é só brincar, colocando as 

mãos e pés ao desenho correspondente, coluna por coluna, se errar volta ao início. 

 

 Atividade nº 4 O mestre mandou 



 

Instruções: Um dos participantes é encarregado de ser o mestre e ficará à frente 

dos outros jogadores. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las 

desde que sejam precedidas das palavras de ordem: “o mestre mandou”. 

 

As ordens que não começarem com essas palavras não devem ser obedecidas. 

Por isso, esse é um jogo que exige bastante atenção, uma vez que será eliminado 

aquele que não cumprir as ordens ou cumprir as ordens sem as palavras de 

comando. 

Ex.: o mestre mandou ficar com um pé só... o mestre mandou pular... o mestre 

mandou rebolar... o mestre mandou ficar equilibrado no chão só com as mãos... o 

mestre mandou equilibrar-se somente com o bumbum no chão...sentar, opa não foi 

precedida das palavras de ordem e o aluno vez, ele deve ser eliminado. 

*repita algumas vezes a brincadeira fazendo com que o aluno respeite a ordem “o 

mestre mandou”. 

Síntese/Avaliação 

 Coordenação/ equilíbrio e estratégias. 

Registro de Frequência 

  

Referencial 

 Professores de Educação Física das escolas EMEB Padre José Chamot, EMEB 

Ulysses, EMEB Berger, EMEB Tabajara, EMEB Walsin, EEB Vereda. 

 


