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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4º ANO – ANOS 
INICIAIS 

Data: 14/05 a 20/05 
4ª SEMANA 

Carga Horária: 03 AULAS 

   

Componente Curricular 
Central: 

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

Professor(es): 

EDUCAÇÃO FÍSICA LINGUAGENS ANA MARA ROTTA, 
ALEXANDRA BALBINOT, 

DOUGLAS ZANATTA, 
JÂNIO AZAMBUJA VIANA, 
JÉSSICA ALINE GELINSKI, 
MARCOS STEIN RODRIGO 

CAVALETTI, SUZANA 
VOLTOLINI, RIEDI. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Habilidades de locomoção/equilíbrio 

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

Componente Curricular): Coordenação motora ampla - equilíbrio e percepção 

espacial. 

Objetos de Conhecimento: Coordenação Motora Ampla e Percepção Espacial 

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

de Caçador) 

➢ (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. 

➢  (EF12EF07) Experimentar, desfrutar e identificar diferentes elementos básicos da 

ginástica (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 

➢ Cadeiras, utensílios domésticos e materiais escolares. 

Aplicação/Fixação 

➢ Atividade desenvolvida com ajuda dos pais/adultos; 

➢ Aula 1: 

• Aquecimento: comece com 10 pulinhos no lugar. Depois coloca uma mão no 

chão e na volta bate uma palma, 10x e ainda 15 pulos abrindo e fechando 



 

as pernas.  

o Túnel de Cadeiras: Com a ajuda de um adulto, o aluno deverá enfileirar as 

cadeiras que existem em casa e após isso deverá passar por baixo delas 

(tentar não encostar nas cadeiras) com algumas limitações: 

1 – de barriga para baixo e ir de frente;  

2 – de barriga para baixo e ir de trás;  

3 – de barriga para cima e ir de frente;  

4 – de barriga para cima e ir de trás;  

5 – de lado (lado direito);  

6 – de lado (lado esquerdo);  

7 – sem usar uma das mãos;  

8 – sem usar as duas mãos;  

9 – sem encostar um pé no chão;  

10 – sem encostar os dois pés no chão;  

11 – Passar levando 1 brinquedo junto;  

12 – Passar levando 2 brinquedos junto;  

13 – Passar levando 3 brinquedos junto;  

14 – Passar levando 4 brinquedos junto. 

 

➢ AULA 2:  

• Com a ajuda de um adulto, o aluno deverá equilibrar alguns dos objetos listados 

abaixo nas devidas partes do corpo por um determinado tempo:  



 

1 – Equilibrar por 30segundos o caderno na cabeça;  

2 – Equilibrar por 30segundos o lápis/caneta na cabeça;  

3 – Equilibrar por 30segundos um pote/bacia/pratinho de plástico na cabeça;  

4 – Equilibrar por 15segundos o caderno ou pote plástico no pé DIREITO;  

5 – Equilibrar por 15segundos o caderno ou pote plástico no pé ESQUERDO;  

6 – Equilibrar por 30segundos um lápis/caneta no LADO DIREITO do rosto; 

 

➢ AULA 3: 

• Novamente com a ajuda de um adulto, o aluno deverá equilibrar alguns dos 

objetos listados abaixo nas devidas partes do corpo por um determinado tempo:  

•  

•  1 – um lápis,sem usar uma das mãos;  

• 2–  um caderno sem usar as duas mãos;  

• 3 – um pote plástico sem encostar um pé no chão;  

• 4–uma  mão na cabeça sem encostar os dois pés no chão;  

• 5 – Passar levando 1 brinquedo junto;  

• 6 – Passar levando 2 brinquedos junto;  

• 7 – Passar levando 3 brinquedos junto;  

•     8 – Passar levando 4 brinquedos junto. 



 

 

Síntese/Avaliação 

➢ Descreva em uma folha para ser entregue na escola com as tarefas dos 

professores quando voltarmos: Quais materiais utilizados? Quais as dificuldades? 

Onde realizou as atividades? Quem o ajudou? Você gostou? Conseguiu cumprir os 

desafios? 

Registro de Frequência 

➢ Será realizado com as folhas de registro das atividades propostas. 

Referencial 

➢ BNCC;  

➢ Organização curricular da Amarp. 

 


