
 

Ano Letivo  2020 Plano de Ações   ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 2º ANO Data: 14 a 20/05 
4ª semana 

Carga Horária: 3 AULAS 

Componente Curricular 
Central:  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

Professor(es): 
 Romney Riedi; 
Ederton Santin 

Tema Genérico do Plano de Aula:  Bola de meias ou papel 

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

Componente Curricular): Coordenação motora grossa e fina / estruturação espaço 

temporal. 

Objetos de Conhecimento: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no 

contexto comunitário e regional 

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

de Caçador) 

➢ EF12EF03: planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e 

jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento 

das características destas práticas; 

➢ EF12EF04: colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, 

em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas 

corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) 

para divulgá-las na escola e na comunidade. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Meias velhas, agulha e linha ou papel (jornais 

e revistas velhas) e fita adesiva (durex). 

Aplicação/Fixação 

➢ Segunda-feira: Entender como fazer uma bola de meias ou papel. 

• Para fazer uma bola de papel, basta amassar o papel, moldando-o para ter formato 

arredondado, depois passar fita adesiva por volta de toda a área; 

• A bola de meias é um pouco mais complicada. Recomenda-se a ajuda de um 

adulto: para encher a bola você pode utilizar qualquer tecido e até mesmo papel. 

Quanto mais material você tiver, maior poderá ficar sua bola. Quando a bola estiver 

cheia, peça para alguém costurar para você; 

• O aluno deve escolher o material preferido e reunir os materiais para a próxima 

aula. 

➢ Quarta-feira: confeccionar a bola de meia ou papel e escolher um local adequado 



 

para brincar, realizando os seguintes exercícios: 

• Jogar a bola para cima e pegar; 

• Jogar a bola para cima, bater palmas e pegar; 

• Jogar a bola para cima, cabecear depois pegar sem deixar cair, 

• Jogar a bola para cima, dominar no peito, depois pegar sem deixar cair; 

• Jogar a bola para cima, dominar na coxa (direita depois esquerda) depois 

pegar sem deixar cair. 

• Registre numa folha, descrevendo como foi a experiência de realizar esta 

atividade, para conversarmos no retorno às aulas. 

➢ Sexta-feira: vamos fazer um campeonato de embaixadinhas. Poste no grupo da 

escola qual o número máximo de embaixadas que você fez sem deixar a bola cair. 

Síntese/Avaliação 

➢ A avaliação acontecerá no retorno às aulas 

Registro de Frequência 

Se dará com a descrição da atividade que levarão no retorno às aulas. 

Referencial 

➢ Praticas corporais: Educação Física: 1º e 2º anos : manual do professor/ Suraya 

Cristina Darido... [et al.] – 1ª ed. – São Paulo: Moderna, 2017. 

 


