
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Oi, crianças, espero que tenham vivenciado bastante nossos desafios de ginástica, pois             

agora entraremos em um outro universo de conhecimento e precisaremos de estar bem             

familiarizados/as com nosso corpo. Afinal de contas, é pelo nosso corpo que vamos descobrindo o               

mundo. 

 

Para essa atividade será necessária a presença  de uma pessoa adulta para orientar e cuidar da 

criança. 

 

ATIVIDADE 1 - Olá, famílias e crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje para a nossa                   

atividade precisaremos muito da presença de alguém da sua família, alguém que já tenha feito               

alguma aventura na natureza. Essa aventura pode ser um esporte de aventura, um acampamento              

ou alguma experiência que teve na natureza. Chame a criança para um lugar onde tenha natureza                

(caso não seja possível, tudo bem), um lugar calmo e tente contar essa experiência com detalhes e                 

de uma maneira que a criança fique curiosa com esse sua experiência. Tente falar da sua emoção                 

quando fez essa aventura. Tire um bom tempo para fazer isso com a criança, provavelmente ela lhe                 

perguntará muitas coisas. Obs: caso saia de casa para contar essa história para a criança, leve                

consigo lápis de cor e um papel em branco.  

  

ATIVIDADE 2 - Depois de ter contado sua experiência para a criança, tente reproduzir de alguma                

maneira uma parte de sua aventura. Ex: se você fez um “Rapel”, amarre uma corda e estimule a                  

criança a subir nessa corda (com cuidado). Caso você tenha feito um acampamento, tente fazer               
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uma cabana com a criança. Enfim, faça o que for possível e estiver ao seu alcance para reproduzir                  

parte de sua aventura. A ideia é que a criança vivencie essa experiência na mente e no corpo. 

 

ATIVIDADE 3 - Agora que a criança já vivenciou a experiência da aventura do adulto, estimule-a a                 

fazer um desenho bem detalhado dessa história contada pelo adulto. Tenho certeza que o desenho               

será lindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão Brincante: aproveite e explore esse ambiente em que você está.   

 

Até a próxima atividade!! 


