
 

ESCOLA MUNICIPAL LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 
Nome do aluno:  Semana 1 
Professor: Marco Antonio Viegas do Rosario  Data: 08/03 Turma: 

3°ano- A 
Componente Curricular: Educação Física  Entrega: Classroom 

 

Atividade 

Brincadeira: Corrida das tampinhas 

Objetivo: Percepção visual e coordenação motora fina  

Material: Tampinhas de garrafa, lápis ou canetinhas 

Conteúdo: Com os lápis e canetinhas, espalhar sobre o chão fazendo uma pista, está pista pode 

ser riscada com giz, ou fita crepe. 

Em dupla deixar 2 tampinhas na linha de saída, os jogadores iram brincar de pedra, papel e 

tesoura, para vê quem será o primeiro a começar a brincadeira. Assim que definido o primeiro irá 

andar pela pista com 3 toques na tampinha, depois o outro irá dar 3 toques na tampinha dele 

também, e assim sucessivamente quem conseguir chegar primeiro com a tampinha no final da 

pista é o ganhador. 

Adaptação: Usar o pareamento se for necessário (auxílio das mãos de outra pessoa), fazer sobre 

a mesa a criança poderá arrastar a tampinha invés de toques. 

 

 

 

Se possível registrar com foto ou vídeo (máximo 1 minuto). 

 

  

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 
Nome do aluno:  Semana 1 
Professor: Marco Antonio Viegas do Rosario  Data: 10/03 Turma: 

3°ano- A 
Componente Curricular: Educação Física  Entrega: Classroom 

 

Atividade 

Brincadeira: Sacola maluca 

Objetivo: Lateralidade e cooperatividade  

Material: Sacola plástica e copos plásticos  

Conteúdo: A criança vai segurar na alça da sacola e girar ou correr para que a sacola encha de 

ar, depois que a sacola estiver com ar soltar a sacola sobre o ar e tente pegar a sacola sem 

deixa-la cair no chão. 

Depois que a criança sentir como faz para pegar a sacola no ar, vamos trabalhar a lateralidade 

dela, colocando um copo do lado direito, outro do lado esquerdo, e outra na frente, este copo 

pode ser adaptado por outro objeto. 

Com uma voz de comando, uma pessoa irá dar o sentido para a criança exemplo: mão no copo 

direito, a criança deverá jogar a sacola para cima e antes de pegar a sacola no ar sem deixar cair 

no chão ela deverá tocar no copo e assim sucessivamente a voz de comando irá dar direções a 

para criança ir para frente, direita e esquerda.   

Adaptação: Usar o pareamento se for necessário (auxílio das mãos de outra pessoa), deixar a 

criança vivenciar segurando nas alças da sacola o ar entrar, a criança poderá brincar livremente 

sem o comando. 

 

 

Se possível registrar com foto ou vídeo (máximo 1 minuto). 

 


