
ESCOLA MUNICIPAL  JOÃO MIDOLLA
Nome do aluno: Semana 10

De 10 a 14 /05
Professor: Diogo Maciel da Silva Data: 11/05/21 Turma: 2º A e B
Componente Curricular: Educação Física Entrega: No e-mail diogomacieldasilva@outlook.com

Unidade temática: jogos e brincadeiras

Habilidades BNCC: (EF12EF01), (EF12EF02), (EF12EF03) (EF12EF04)

Material: Objetos, giz ou algo para fazer dois traços no chão.

Tema da Aula: Elefante colorido

1º Momento: Realizar o alongamento enviado nas aulas anteriores.

Obs. Todos que forem brincar devem realizar o alongamento!

2º Momento: Leitura, assistir vídeo, realizar a prática ou desenhar a atividade caso não seja possível devido à falta de

espaço ou outro empecilho.

Escolha um espaço seguro, defina um ponto Inicial, o outro lado será o ponto de chegada. Para realizar a atividade,

uma pessoa (Pegador) deverá ficar entre o ponto de início e ponto de chegada!

Pegador: Grita ou fala em voz alta, elefante colorido!

A criança:  Pergunta, qual cor?

Então a pessoa (pegador) escolhe uma cor! Exemplo vermelho.

Caso a criança não tenha a cor escolhida em nenhuma das roupas que está vestindo naquele momento, deverá
atravessar de um ponto ao outro pulando em um pé só, se encostar o pé que está suspenso no chão, passa a ficar no
meio no lugar da pessoa que está. A brincadeira recomeça quando todos atravessarem, a partir daí reinicia a
brincadeira com quem colocou o pé primeiro no chão ou foi pego atravessando em um pé só.

O pegador só pode se deslocar em uma linha que esteja desenhada no meio entre o ponto de início e o ponto de
chegada,  ou  pode se criar uma linha imaginária, seguindo uma reta no meio entre as duas extremidades.

Obs. Se a criança tiver a cor escolhida, poderá atravessar de um ponto ao outro andando com os dois pés, sem
precisar pular sobre um pé só e não poderá ser pega!

Ao chegar do outro lado deve aguardar todos que estão brincando da família atravessar ou ser pegos.

Segue um vídeo com uma variável da brincadeira. Caso fique em dúvida, você poderá utilizá-lo como referência.

https://youtu.be/WRs1VGKdjLE

4º Momento: Registre através de uma foto ou pequeno vídeo, envie para o professor no e-mail:
diogomacieldasilva@outlook.com

No e-mail deve constar aula de educação física, nome do aluno, turma e a data da atividade!

Boa aula!
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