
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 4º ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

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

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(GO-EF04EF01) Vivenciar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo, de diferentes características, principalmente cooperativas, contemplando os de matrizes 

indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a importância deles no patrimônio 

histórico-cultural. 

 

 

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

continuarem aprendendo e se divertindo. 

 

Hoje aprenderemos a construir mais um brinquedo para a nossa diversão e para o 

nosso aprendizado; esse brinquedo nos ajuda a desenvolver a coordenação motora, o 

ritmo, a atenção, o trabalho em equipe e a noção de distância. Estou me referindo ao “vai 

e vem”. Vamos lá aprender como iremos aprender mais um pouco?! 

 

Fonte da imagem: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12543, acesso em 

17/09/2020. 



  

 

 

ATIVIDADE 1 – Para confeccionarmos o nosso brinquedo será necessário a presença de um 

adulto para ajudar na manipulação de alguns utensílios. E os materiais que iremos utilizar 

para construir o nosso “vai e vem” serão:  

Materiais: 

-  2 garrafas PET; barbante; 4 argolas de garrafa PET; tesoura; durex colorido ou fitas 
adesivas. 

Como fazer:  

1.  Corte com a tesoura as garrafas pet um pouco abaixo da “taça”; 

2. Utilize as partes de cima, encaixando-as uma na outra, deixando os gargalos 

voltados para o lado de fora, como mostrado na figura abaixo: 

3. Separe dois fios de barbante (o comprimento do barbante vai depender do quanto 

você consegue abrir os braços). Passe esses dois fios de barbante dentro das 

garrafas, em seguida amarre cada ponta do barbante em uma argola; 

4. Para fazer a argola, vamos cortar tiras da parte de baixo da garrafa, como mostrado 

na figura abaixo, e depois passar a fita em toda a sua volta para não machucar as 

mãos; 

5. Para decorar o “vai e vem” passe durex colorido ou fita adesiva em volta das 

garrafas. Podemos também pintar as garrafas, o importante é usar a nossa 

criatividade nesse último passo. 

 

             Fonte da imagem:https://br.pinterest.com/pin/113715959320492457/, acesso em: 22/09/2020 

 

        Link do vídeo com o passo a passo da confecção do brinquedo: https://www.youtube.com/watch?v=sgz-

S78AaZ8.  

https://br.pinterest.com/pin/113715959320492457/
https://www.youtube.com/watch?v=sgz-S78AaZ8
https://www.youtube.com/watch?v=sgz-S78AaZ8


  

 

 

ATIVIDADE 2 –  Agora que concluiu o brinquedo e depois de brincar bastante com ele, que 

tal mostrar para os seus colegas e professor(a) a sua obra? Tire uma foto ou faça um 

pequeno vídeo de você brincando com ele e compartilhe.  

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Use sua criatividade e ache novas formas de brincar com o seu 

novo brinquedo. 

 

 

Fonte da imagem: https://verajones2.wixsite.com/pequeninos/fazendo-arte, acesso em: 22/09/2020. 

 

 

Até a próxima atividade!! 

 

 

https://verajones2.wixsite.com/pequeninos/fazendo-arte

