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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 
Atividade 02 de educação física sensorial 

  
 

Atividade sensorial: Link vídeo Prof. Fred  https://youtu.be/99m2dNnxi4w  

Selecione vários objetos da casa tais como: Escova de dente, óculos, sabonete, esponja de 

lavar louça, pente, caneta, colher, garfo, controle remoto e outros, vendar os olhos do aluno 

e ofertar um objeto de cada vez, dentro de uma bandeja ou recipiente e a partir do tato a 

criança vai falar o que é, mas por favor não vale dar dicas vamos perceber se a criança sabe 

realmente qual é o objeto que ela está tocando. 

Jardim 2 também fazer a experiência indicada no vídeo com os pés, usando areia, pedra, 

folhas e terra.     

A criança deverá identificar 20 objetos com os olhos vendados, e vivenciar as 

experiências com os pés. 

 

Devolutiva através de fotos ou vídeo ou até mesmo um relato de como a criança 

desenvolveu atividade. 

 

https://youtu.be/99m2dNnxi4w

