
 

 

ESCOLA MUNICIPAL LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 
Nome do aluno:  Semana 23 
Professor: Marco Antonio Viegas do Rosario  Data: 23/08 Turma: 

3°ano- A 
Componente Curricular: Educação Física  Entrega: Classroom 

 

Atividade 

Brincadeira: Tubarão 

Objetivo: Atenção e concentração 

Material: 1 tapete e 4 almofadas 

Conteúdo: A criança terá que prestar a atenção nos comandos realizados por outra pessoa , que 

será ( terra a vista , pirata , tempestade e navegando ) , terra  a vista a criança deverá se mover 

com as mãos na altura da testa , pirata a criança deverá andar em círculos em 1 perna só , 

tempestade a criança deverá andar em círculo com as mãos acima da cabeça protegendo da 

chuva e navegando correndo ou caminhando em círculos , no centro terá um tapete que será a 

ilha que é para onde a criança deverá ir quando a voz de comando falar tubarão . 

 

 

 

Se possível registrar com foto ou vídeo (máximo 1 minuto). 
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Atividade 

Brincadeira: Hóquei divertido 

Objetivo: Coordenação motora e agilidade  

Material: 5 obstáculos (calçados, garrafas, etc), 1 cabo de vassoura. 

Conteúdo: A criança terá que conduzir as tampinhas com o cabo de vassoura em zigue – zague 

pelos obstáculos e colocar a tampinha dentro do gol que estará à frente, as tampinhas terão que 

estar de boca para cima com o lado mais liso para baixo para conseguir arrastar a tampinha até o 

gol que poderá ser (balde, pote ou cestinho), essa brincadeira pode ser um contra o outro, cada 

um com o seu material 5 tampinhas para cada jogador e 1 cabo de vassoura para cada um. 

 

 

 

 

Se possível registrar com foto ou vídeo (máximo 1 minuto). 

 

 


