
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. 

 

 

fonte:https://www.caleido.com.br/uploads/2/2/8/0/2280950/12_pioes.pdf acesso em:22/04/2020 

 

Hoje  continuamos brincando com pião que construímos nas aulas passadas.  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano:  2° ano. 

Componente Curricular: Educação Física 

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular,            

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(GO-EF02EF01) Vivenciar, fruir e recriar diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura            

popular, de diferentes características, principalmente as cooperativas presentes no contexto          

comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais. 

(GO-EF02EF03) Propor estratégias para resolver desafios de brinquedos, brincadeiras e jogos           

populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características            

dessas práticas. 

https://www.caleido.com.br/uploads/2/2/8/0/2280950/12_pioes.pdf


  

 
Fonte: https://mibufc.wordpress.com/page/1/ acesso em 14/04/2020 às 16h38 

 

ATIVIDADE 1 - Espero que tenha se divertido e aprendido coisas legais com a atividade da aula                 

passada. Para essa atividade precisaremos de 2 piões (para construir veja aula 2 desse material),               

uma bacia ou o tabuleiro que você fez na aula passada e alguns objetos para serem obstáculos                 

para os piões. Fique atento, pois o tamanho dos objetos devem ser proporcionais ao tamanho do                

seu tabuleiro. Espalhe no seu tabuleiro ou bacia os objetos que escolheu para serem os               

obstáculos do seu pião, eu gosto de usar coisas pequenas como: borracha escolar, elástico de               

cabelo, pedras… Agora é só rodar o pião dentro desse tabuleiro ou bacia e ver como ele se                  

comporta, se não ficar rodando por muito tempo tire um pouco dos objetos. Depois disso chame                

alguém para brincar com você. A ideia é rodar os dois piões ao mesmo tempo e criar sua própria                   

brincadeira. Sugestões, você poderá: 

*ver qual pião para de rodar por último; 

*dar uma tarefa para o pião, exemplo: o pião que encostar primeiro em determinado objeto será                

quem criará a próxima sugestão da brincadeira para os piões; 

*criar sua própria brincadeira.  

Incentive a criança a fazer a atividade, porém com muita calma devido ao tempo das crianças ser                 

diferente do nosso. 

 

ATIVIDADE 2 - Agora que brincou com o desafio do pião, faça um desenho bem bonito de como                  

foi sua brincadeira.  

 

https://mibufc.wordpress.com/page/1/


 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Cante e brinque com seu pião o máximo possível. Esse brinquedo lhe ensinará               

muito sobre equilíbrio. 

Até a próxima atividade pessoal!! 

 


