
  

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atletismo 
 

Olá crianças! Olá famílias! 
Agora vamos fazer o salto em distância com a corrida. 
. 
ALONGAMENTO 

1        2   3     4    5        6        

SALTO EM DISTÂNCIA . 

Material necessário: 

- Fita adesiva (giz, carvão, para marca o início e o local do salto); 

- Mini tatame para marcar o lugar aonde eles irão saltar (pode marca com fita adesiva, tapete 

objeto que não escorregue); 

- Separar um espaço seguro. 

 

Desenvolvimento:  

- Marque o chão, com início, local do salto e a aterrisagem;  

 
- Mostre para a criança o espaço que ela tem para correr e aonde tem que saltar; 

- Posicione a criança na linha inicial, peça para ela saltar o mais longe que conseguir; 

- Marque a distância do salto e peça para saltar novamente e superar aquela marca. Serão 3 

saltos, o primeiro para marcar a distância, segundo para superar o 1º e 3º para superar 1º ou 2º 

salto. 

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

realizou a atividade, a devolutiva conta presença. 

Boa aula! Até mais! 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

  
Olá crianças! Olá famílias! 
Vamos fazer um circuito para trabalhar as habilidades corporal. 

 
Vamos iniciar nossos exercícios, primeiro o Alongamento Aquecimento, depois o salto. 
 
ALONGAMENTO AQUECIMENTO 

 → https://www.youtube.com/watch?v=JMDMJqhwMuQ&ab_channel=MundodeKaboo.  

 

CIRCUITO . 

Material necessário: (todos os matérias podem ser substituídos pelo que tiver em casa) 

- Corda; 

- Mini tatame, bambolê, tapete, pano, almofada etc. (objeto que não escorregue); 

- Cone e corda (cadeira, banquinho). 

 

Desenvolvimento:  

- Nesse salto não precisa correr, será primeiro parado, então posiciona a criança na linha 

inicial; 

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

realizou a atividade, a devolutiva conta presença. 

 

Boa aula! 
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