
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  1° 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-EF01EF01) Recordar e conhecer diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da

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

comunitário e regional, respeitando as diferenças individuais dos colegas e valorizando o trabalho

coletivo.

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 continuaremos aprendendo a brincadeira de roda do pião e também faremos um pião para

brincarmos com ele.

As cantigas nos ajudam a conhecer costumes, cotidiano das pessoas, festas, comidas, brincadeiras,

fauna, flora, crenças entre outras coisas importantes para conhecermos nossa história.

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 - Para essa atividade continuamos necessitando da presença e ajuda de um/a

adulto. Na atividade da semana passada aprendemos e brincamos com a cantiga do pião. O pião é

um brinquedo muito antigo e está divertindo crianças e adultos a milhares de anos. Será que seria

legal brincar com ele? Será que conseguiremos fazer um pião? Então vamos lá, para isso

necessitamos de criatividade, coragem, paciência e alguns materiais como tampas de garrafa pet,

palitos e cola.

1º Faça um furo bem pequeno no meio da tampa para encaixar o palito de dente;

2º Pingue um pouquinho de cola no furo.

3º Encaixe o palito na tampa, tente deixar a tampa virada para baixo e depois para cima e

perceba se tem diferença.

4º Deixe a cola secar.

5º Pronto; é só ir se divertir.

Lembrem-se, esse pião é somente uma ideia, existem várias maneiras de se construírem piões;

caso saiba alguma, compartilhe com seu professor ou professora.

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


Fonte: https://i.pinimg.com/originals/a7/46/91/a74691cf4604cc0e37ce185f85b086c2.jpg acesso em: 22/04/2020

ATIVIDADE 2 - Agora que construímos o pião vamos soltá-lo no chão e cantar a cantiga dele. O

desafio é deixar o pião rodar o maior tempo possível. Enquanto o pião roda, cante a cantiga,

quando ele parar a cantiga também para. Será que conseguiremos cantar a música (essa música já

foi trabalhada na aula passada desse mesmo material) toda? Lembre-se, o importante é tentar e

se divertir.

O Pião entrou na roda, o pião!

O Pião entrou na roda, o pião!

Roda pião, bambeia pião!

Sapateia no terreiro, ó pião!

Sapateia no terreiro, ó pião!

Roda pião, bambeia pião!

Mostra a tua figura, ó pião!

Mostra a tua figura, ó pião!

Roda pião, bambeia pião!

Faça uma cortesia, ó pião!

Faça uma cortesia, ó pião!

Roda pião, bambeia pião!

Atira a tua fieira, ó pião!

Atira a tua fieira, ó pião!

Roda pião, bambeia pião!

Entrega o chapéu ao outro, ó pião!

Entrega o chapéu ao outro, ó pião!

Roda pião, bambeia pião

Veja vídeo com melodia: https://www.youtube.com/watch?v=ysZbFN_

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

muito sobre equilíbrio.

Até a próxima atividade pessoal!!

https://i.pinimg.com/originals/a7/46/91/a74691cf4604cc0e37ce185f85b086c2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ysZbFN_j3Ps

