
  

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Olá crianças! Olá famílias! 
Vamos trabalhar as habilidades dos membros superiores, com boliche. 
 

BOLICHE 

Materiais necessários:  

- 3 ou 6 pinos (Garrafas pet, recipiente de óleo ou qualquer outra embalagem que sirva de pino) 

(podendo misturar diferentes embalagens); 

- Fita adesiva, giz, carvão ou objeto (para marcar o chão); 

- Bola ou Bola de meia, (para derrubar os pinos);  

 

Desenvolvimento: 

- Escolha o melhor espaço para organizar as embalagens, lado a lado na forma de um triângulo. 

- Marque a distância no chão que acriança deve jogar a bola para derrubar os pinos. 

 

 
 

- A criança deve tentar derrubar os “pinos” 5 vezes. 

 

- Modo disputa: para 2 ou mais participantes. Vamos fazer 3 rodadas, quem derrubar mais “pinos”, 

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! 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Olá crianças! Olá famílias! 
Hoje vamos pular corda. 

 

RELOGINHO 

Material necessário: 

- Corda. 

 

Regra: 

- Pode participar quantas pessoas quiser; 

- A corda tocar no pé, está fora. 

 

Desenvolvimento: 

- Uma pessoa fica no meio de uma roda formada por crianças. Ela segura uma corda e a 
arrasta no chão, no formato de um círculo (como se fosse um ponteiro do relógio), rodando a corda. 
As crianças têm que pular quando a corda passar por elas. Quem tropeçar na corda, está fora. 

Link de explicação: https://www.youtube.com/watch?v=tyBuEnTbv3A. 

 

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

atividade, a devolutiva conta presença. 

 

Boa aula! 
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