
ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO

Nome do aluno: Semana 26

Professores: JACQUELINE Data: 15/09 Turma: JD II

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

EDUCAÇÃO FÍSICA

Olá crianças! Olá famílias!
Vamos trabalhar as habilidades dos membros superiores, com rolar a bola até o alvo, trabalhando
o controle de força e direção.

ROLAR A BOLA ATÉ O ALVO .

Material necessário:
- Fita adesiva (giz, carvão, corda), para marcar a distância e o círculo no chão (bambolê); - Bola.

Desenvolvimento:
- Marque a distância no chão que acriança deve rolar a bola;
- Marque o circulo aonde a criança deve acertar a bola;

- A criança irá rolar a bola, até que chegue no circulo, o objetivo é que a bola, pare dentro do
circulo (fale para criança, sobre o controle de força).

- Modo disputa: para 2 ou mais participantes. Rolar a bola, quem acertar ou deixar mais próximo,
ganha.

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!



ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO

Nome do aluno: Semana 26

Professores: JACQUELINE Data: 17/09 Turma: JD II

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

EDUCAÇÃO FÍSICA

Olá crianças! Olá famílias!
Vamos trabalhar lateralidade.

TRANSFERINDO A BOLINHA

Materiais necessários:
- 3 Bolinhas (bolinha plástica, de papel, meia etc.);
- Cone (cadeira, banquinho, sofá);
- Corda.

Desenvolvimento:
- Posicione corda suspensa com o cone (a criança irá saltar de lado nessa corda, para pegar a
bolinha e transferir para o outro lado).
- Posicione as bolinhas no chão do lado direito enfileiradas.
- Usando a mão direita, a criança irá pegar a bolinha, pular a corda e transferir para o lado

esquerdo.



- Agora vamos transferir do lado esquerdo para o lado direito.
- Usando a mão esquerda, a criança irá pegar a bolinha, pular a corda e transferir para o lado
direito.

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!


