
ESCOLA MUNICIPAL  JOÃO MIDOLLA
Nome do aluno: Semana 20
Professor: Diogo Maciel da Silva Data:  03 de Agosto Turma: 5º Ano A
Componente Curricular: Educação Física Entrega: No e-mail diogomacieldasilva@outlook.com
Tema da aula: Unidade temática: Esportes

Conteúdo: “Jogos olímpicos” jogo da memória com os arcos olímpicos.

Habilidades da BNCC: (EF35EF05). Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo, taco, rede/parede e
invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua
execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. (EF35EF06). Diferenciar os conceitos de jogo e
esporte, identificando as características que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional
e comunitária/lazer). 

Material necessário: Papel, lápis preto, lápis de cor (Azul, vermelho, amarelo, preto e verde) e um caderno ou
livro.

Objetivo:

● Atividade Socioemocional;
● Acolher e integrar os alunos com os protocolos de saúde durante as aulas;
● Atender os alunos em aula remota.

1º Momento: Construção do jogo

1. Vamos fazer 5 figurinhas em formas de círculos;
2. Os participantes devem produzir as suas figurinhas (Cinco para cada participante);

3. Agora recorte os círculos;
4. Coloque as figurinhas sobre a mesa, proteja da visão da outra pessoa com o caderno ou livro, mostre

por 3 segundos para outra pessoa e tampe novamente. Ele deverá colocar as figurinhas dele (a) de
forma igual as suas. Quando o oponente já tiver posicionado as figurinhas dele na mesa destampe o
seu, cada acerto vale um ponto;

5. Agora seu oponente faz a mesma coisa, ganha quem fizer o maior número de pontos ou acertos.
6. Defina um placar para decretar o vencedor, exemplo “10 pontos”.

2º Momento: Para quem estiver remoto registre sua atividade através de uma foto ou faça um pequeno vídeo. Envie
para o professor no e-mail: diogomacieldasilva@outlook.com

Observação: Para quem estiver na escola, basta realizar a atividade no espaço livre e seguindo os protocolos
de distanciamento.

Não se esqueça de colocar semana 20, aula de educação física, nome do aluno e a turma ok!

Boa aula : )
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