
 

 

ESCOLA MUNICIPAL LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 
Nome do aluno:  Semana 27 
Professor: Marco Antonio Viegas do Rosario  Data: 20/09 Turma: 

3°ano- A 
Componente Curricular: Educação Física  Entrega: Classroom 

 

Atividade 

Brincadeira: Tobdãe- brincadeira indígena  

Objetivo: Coordenação motora, atenção e concentração  

Material: Sacolinha de mercado, jornal ou revista, fita crepe 

Conteúdo: confeccionar a peteca: coloque bolinhas de papel dentro da sacolinha, feche com a fita 

crepe. 

3 petecas para cada lado, o objetivo é a criança queimar a outra com as petecas, ganha quem 

queimar mais vezes ou o maior número de pessoas, lembrando que terá que usar o movimento 

de brincadeira da peteca, ou seja, batendo de baixo para cima. 

ação: Usar o pareamento se for necessário (auxílio das mãos de outra pessoa), deixar a criança 

vivenciar a brincadeira. 

 

Se possível registrar com foto ou vídeo (máximo 1 minuto). 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 
Nome do aluno:  Semana 27 
Professor: Marco Antonio Viegas do Rosario  Data: 22/09 Turma: 

3°ano- A 
Componente Curricular: Educação Física  Entrega: Classroom 

 

Atividade 

Brincadeira: Jogo da velha 

Objetivo: Atenção e concentração, agilidade 

Material: Fita crepe ou giz, tampinhas, copo de plástico 

Conteúdo: Desenhar em cima da mesa um jogo da velha, se não for possível na mesa pode ser 

feito no papel. 

O jogador terá que dar um tapa em baixo do copo e o copo tem que virar e cair de pé, isso dá o 

direito de pegar a tampinha e colocar no tabuleiro, se o jogador não conseguir virar o copo passa 

a vez para o adversário, ganha quem conseguir fechar o jogo da velha.  

Adaptação: Usar o pareamento se for necessário (auxílio das mãos de outra pessoa), deixar a 

criança vivenciar a brincadeira, não precisa o copo somente jogar o jogo da velha. 

 

 

 

Se possível registrar com foto ou vídeo (máximo 1 minuto). 

 


