
 

Ano Letivo: 2020 PLANO DE AÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ANO Data: 03/06 a 10/06 Carga Horária: 03 AULAS 

Componente Curricular Central: Ed. Física Professores: Andriely Gusi, Simone Reis, Rodrigo Cavelett 

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

Tema da Aula: Educação física 
 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): Reconhecer as 
práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. 
 

Objetos de Conhecimento:  

 Percepção Espacial (Jogos de estafeta) 

 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) 

 (EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os 
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse 
patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Giz ou fita 

Avaliação: A avaliação será através de anotações dos alunos, relatos de como foi desenvolver estas atividades em sua 
casa e com seus familiares. 

Referencial:  

 BNCC e Educação Física na Base 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
Aplicação e fixação: 

Aula 01: Amarelinha 

Risca-se no chão uma amarelinha, são dez casas numeradas, que terminam com o céu (um círculo). A 

brincadeira consiste em jogar uma pedra na primeira casa e ir pulando com um pé só e com as mãos 

na cintura todo o desenho (ida e volta), evitando pisar na casa onde está a pedra e pegando-a na volta. 

Joga-se a pedra na segunda casa e assim sucessivamente até o céu (círculo). 

A pedra jogada tem que parar dentro do espaço delimitado de casa. Ganha o 

jogo quem conseguir chegar ao céu, sem errar, ou seja, colocando a pedra no 

local correto, em todas as casas, fazendo todo o trajeto sem colocar os dois 

pés ou pisar na linha do desenho. Pode-se também fazer todo o trajeto sem 

jogar a pedra, levando-a em cima do peito de um dos pés ou de uma das mãos, 

sem deixá-la cair. 

 

 

 



 

Aula 02: Corrida do Saci 

Convidem todos da família, quanto mais pessoas, mais divertido. Esta brincadeira deve ter uma largada 

(ponto de partida) e uma chegada (ponto de chegada). Os participantes deverão ficar atrás da linha de 

largada e deverão ir até a linha de chegada pulando com um pé só (como um saci). Ganhará quem 

ultrapassar a linha de chegada primeiro. 

 

Aula 03: Cola-cola 

Reunir toda as pessoas da casa e escolher um para ser o colador, este deverá colar (encostar) todos 

os fugitivos, quem for colado deverá permanecer no lugar abaixado. Para ser descolado um dos 

fugitivos deve pular por cima de quem está abaixado, este então pode levantar e voltar a fugir. 

 


