
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.

(GO-EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos

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

dessas práticas.

Para essa atividade é necessária a presença de uma pessoa adulta. É legal que esse/a adulto/a possa

ler o enunciado das questões com muito carinho.

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

ATIVIDADE 1 - Olá, crianças, espero que estejam gostando das nossas atividades com o

passarinhozinho (avião de papel, qualquer dúvida olhem as atividades anteriores desse material).

Vocês estão percebendo que o passarinhozinho saiu do ninho, voou nos galhos e hoje chegou o dia do

passarinhozinho fazer sua revoada juntos com vários outros passarinhos. Revoada é quando várias aves

voam juntas. Para isso precisaremos de folhas de papel para dobrar e fazer os aviões e de algo para

colori-los, pode ser lápis de cor, tinta, ou outra coisa que tenha em casa. Escolha modelos diferentes de

dobraduras e colore os passarinhozinhos (aviões) para que sua revoada seja bem diversa. Caso não

tenha nenhum tipo de papel e tenha recebido essa atividade impressa, dobre-a mesmo.

Caso nunca tenha visto uma revoada observe a imagem abaixo e veja como é lindo ver tantas cores.



fonte:https://br.pinterest.com/pin/428967933232785865/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&simplifie

d=true acesso em 06/03/2021

Hoje teremos somente essa atividade, então teremos alguns desafios para tentar cumprir e se divertir.

*Tente deixar no ar o máximo de passarinhozinhos (avião) que conseguir.

*Sempre que um passarihozinho (avião) cair no chão jogue-o novamente.

Depois de manter sua revoada o máximo de tempo possível faça um desenho bem lindo dela. E não se

esqueça de guardar os aviões.

Segue aqui alguns modelos de aviões. Nesse link

https://www.maioresemelhores.com/como-fazer-aviao-de-papel/, você poderá encontrar outros

modelos e também o passo a passo mais detalhado, porém selecionei alguns modelos de fácil

execução.

https://br.pinterest.com/pin/428967933232785865/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&simplified=true
https://br.pinterest.com/pin/428967933232785865/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&simplified=true
https://www.maioresemelhores.com/como-fazer-aviao-de-papel/










SUGESTÃO BRINCANTE: Deixe os “aviões pássaros” bem coloridos, para que você possa ficar muito

feliz quando olhar pra eles.

Até a próxima atividade!!


