
ESCOLA MUNICIPAL  JOÃO MIDOLLA
Nome do aluno: Semana  14
Professor: Diogo Maciel da Silva Data: 08/06/21 Turma: 1º Ano A e B
Componente Curricular:

Educação Física
Entrega: até 11/06

No e-mail diogomacieldasilva@outlook.com

Unidades temáticas: Jogos, brincadeiras, esportes, ginástica, lutas.

Habilidades da BNCC: (EF12EF04) 

Tema da aula: Sondagem

Conteúdo: Sondagem sobre as atividades das aulas de educação física.

Material utilizado: Lápis e caderno

1º Momento Questionário de Educação Física

1.) Em relação às atividades, responda qual o grau de dificuldade você acredita que as atividades representam para a
criança que está realizando:

Marque  com um X uma das alternativas.

A. 0 Nenhuma dificuldade

B. 1 pouca dificuldade

C. 2 um pouco difícil

D. 3 difícil

E. 4 Muito difícil

F. 5 Extremamente difícil

2-) Agora, pensando no responsável em acompanhar a atividade com a criança, responda qual o grau de dificuldade:

Marque  com um X uma das alternativas.

A. 0 Nenhuma dificuldade

B. 1 pouca dificuldade

C. 2 um pouco difícil

D. 3 difícil

E. 4 Muito difícil

F. 5 Extremamente difícil
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3-) Em relação aos conteúdos enviados a criança:

Marque  com um X uma das alternativas.

A. Tem muito interesse.

B. Tem interesse.

C. Realiza, mas não tem interesse.

D. Não realiza, mas se interessa.

E. Não realiza e não se interessa.

4-) Quanto a construção das atividades em casa, sendo materiais recicláveis, tecido e artigos escolares:

Marque  com um X uma das alternativas.

A. Temos os Materiais necessários para realizar a aula

B. Adaptamos o material com recicláveis

C. Não adaptamos, mas realizamos da forma adaptada sem material

D. Não realizamos por não  ter os materiais

E. Pulamos a atividade da semana por não ter o material

5-) Qual atividade a criança  mais gostou?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________

6-) Qual atividade seja, esportiva, ginástica, lutas, jogos e brincadeira a criança gostaria de realizar nas aulas
remotas?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7-) Em relação às devolutivas, você  está conseguindo entregar suas atividades de que forma?

Marque  com um X uma ou mais alternativas.

1 Por E-mail

2 pelo Whatsapp

3 Na escola

8-) Mais ou menos quanto tempo tem se dedicado para realizar as aulas e  as devolutivas?

A. 50 min

B. 1h40

C. 2h30

D. 3h20

E. 4h10

9-) Você possui acesso a Internet?

A. Sim

B. Sim, às vezes

C. Não, quase nunca

D. Nunca

2º Momento: Registre suas  respostas em uma folha, faça uma  de uma foto e  envie no e-mail do professor:
diogomacieldasilva@outlook.com
Não se esqueça de colocar  semana 14, aula de educação física, Nome do aluno e a turma ok!

Boa aula!
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