
 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ANO Data: 14 a 20/05 

4ª semana 

Carga Horária: 3 AULAS 

Componente Curricular 

Central: 

Componente(s) Curricular(es) 

Participante(s): 

Professor(es): 

EDUCAÇÃO FÍSICA LINGUAGENS Mauro Reis, Revanir 

Anciutti, Ricardo Kinal, 

Joice Anciutti, Luana Bridi, 

Rodrigo Cavalett, Ana 

Bertazi. 

Tema Genérico do Plano de Aula: O Jogo da Velha 

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

Componente Curricular): Contribui para o conhecimento e entendimento da 

importância das brincadeiras com sucata e sua fabricação e interação com a 

família. 

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, 

danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, 

valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

Objetos de Conhecimento: O jogo da Velha. 

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

de Caçador) 

➢ (EF35EF01) Experimentar e desfrutar de brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando 

a importância desse patrimônio histórico cultural; 

➢ (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. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Recomenda-se materiais como papelão, papel, madeira e tampas de garrafa pet. 

Os alunos também podem trocar os materiais por outros de preferência. 

Aplicação/Fixação 

➢ Trabalhamos na escola o jogo da velha ativo (com os cones). Quero que criem o 

seu jogo da velha, sendo, em papelão, papel, madeira, no que conseguirem e 

acharem melhor. Na utilização das tampinhas, pode-se usar também bolinhas de 



 

papel (as suas da mesma cor e do seu adversário de outra), bolinhas e outros 

papéis dobrados em quadrado, feijão e milho, entre outros, a criatividade é de 

vocês. Brinquem e divirtam-se. Ao retorno das aulas, peço que levem para escola. 

 

Síntese/Avaliação 

➢ Ao retorno às aulas, os alunos irão falar com o Professor como   foi a atividade 

proposta, quem os ajudou e se gostaram de brincar com os pés de lata. LEVAR O 

BRINQUEDO PARA A ESCOLA PARA MOSTRAR AO PROFESSOR. 

Registro de Frequência 

Referencial 

➢ Professores da Rede Municipal. 

 


