
 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 29 

Professoras: Amanda, Andrea, Bianca, Daiana, 
Daniele, Eunice, Iolanda, Josefa e Tatiane 

Data:  
05/10/2021 

Turma:  
Maternal A e B 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

Atividade: Esporte “Futebol” 

O esporte, enquanto atividade física organizada, é importante não apenas para o 
desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social das 
crianças. Isso porque, a partir da prática de esportes, as crianças desenvolvem força 
óssea, além de melhorarem o desenvolvimento físico. 

O futebol tem várias vantagens como: um esporte divertido, criação de laços com 
outras crianças, é bom para saúde, coordenação motora, disciplina, espírito 
competitivo, aprender com as derrotas, espírito de equipe e melhora o poder de 
concentração. 

Material necessário: Bola, papel, caneta e chinelo. 

Como realizar a atividade: Prepare um local com espaço no quintal. Sente-se no 
chão com seu filho (a) e converse com ele ou ela sobre o esporte que irão participar 
hoje, o “Futebol”. 

Explique que irão brincar de fazer gol. Delimite o espaço que será o gol (as traves), 
pode ser 2(dois) chinelos ou o que você quiser para marcar onde farão chutes a gol. 
Cada pessoa vai chutar, tentando fazer gol e o goleiro defenderá. 

Pode combinar quantas chances cada pessoa terá na sua vez de chutar e a distancia, 
fazendo uma marcação no chão. Pode também brincar de chutar no gol sem ter 
goleiro. A cada gol que seu filho (a) ou você fizer, anote na folha e no final da 
brincadeira conte quantos gols cada um fez, fazendo a contagem nos dedinho para 
que seu filho (a) conte com você, ao final da contagem fale o número mostrando nos 
dedos da mão as quantidades. 

Envie-nos fotos ou vídeo do seu filho (a) fazendo gol. 

Acesse o link abaixo e divirtam-se! 

https://www.youtube.com/watch?v=gvf8XZh1Au0 
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