
                                                                                                                 

                                                                                

  
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
 

Olá crianças! Olá família! 
Essa semana vamos fazer atividades de coordenação motora fina, essa atividade irá auxiliar 

as crianças com os movimentos e fortalecimento das mãos, assim ajudando no segurar o lápis e 
a escrever. 

 
FUTEBOL DE DEDO 

1 - Materiais necessários: Um pote (gol) e bolinhas de papel. 
 

2 - Desenvolvimento: O link abaixo é o vídeo com a Professora Jacque ensinando, para 
quem não tem acesso à internet, seguir as informações abaixo. 

 

Posicione o pote deitado na mesa e peça para a criança “chutar” a bolinha de papel com o 
dedo indicador no pote 5 vezes, depois ela irá “chutar” a bolinha de papel com o dedo do meio 
no pote 5 vezes, deixe a criança usar a mão de preferência, provavelmente a mão com que 
ele(a) escreve. 

 

Como jogar futebol de dedo  
https://youtu.be/lSoAMXtn730   

 

 
Chute usando o polegar + indicador. 

 

 
Chute usando o polegar + dedo do meio. 

                               
     Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, a devolutiva conta presença 

 

Até mais. 

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professora: Jacqueline Data: 01/06 Turma: JD I 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

https://youtu.be/lSoAMXtn730


                                                                                                                 

                                                                                

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Olá crianças! Olá família! 
Continuando a atividade de coordenação motora fina. 
 

CHUTE COM LÁPIS 
1 - Materiais necessários: Um pote (gol), bolinhas de papel e dois lápis. 

 
2 - Desenvolvimento: O link abaixo é o vídeo com a Professora Jacque ensinando, para 

quem não tem acesso à internet, seguir as informações abaixo. 
 

Posicione o pote deitado na mesa (gol); 
Posicione os lápis na mão da criança, um em cada mão, como se ela fosse escrever, mas 

com a ponta grande, ela segura no final do lápis. 
A criança irá usar os lápis para “chutar”, primeiro ela irá tocar a bolinha de papel de um lápis 

para o outro, assim usando as duas mãos, depois ela irá “chutar” para o gol (pote), peça para 
criança fazer 5 vezes. 

 

Como brincar de chute com lápis  
https://youtu.be/r7EFwIY-CLE  

 

    
 

 
 

Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, a devolutiva conta presença. 

 

Até mais. 

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professora: Jacqueline Data: 02/06 Turma: JD I 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

https://youtu.be/r7EFwIY-CLE

