
ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO

Nome do aluno: Semana 26

Professores: JACQUELINE Data: 14/09 Turma: JD I

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

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!



ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO

Nome do aluno: Semana 26

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

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).

Desenvolvimento:
- Posicione as bolinhas do lado direito enfileiradas.
- Usando a mão direita, a criança irá pegar a bolinha e transferir para o cone do lado esquerdo.

- Posicione as bolinhas do lado esquerdo enfileiradas.
- Usando a mão esquerda, a criança irá pegar a bolinha e transferir para o cone do 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!


