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CADERNO DE ATIVIDADES 

“APRENDER É LEGAL” 

ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

 

Orientações para utilizar o caderno “Aprender é Legal” 

Todas as propostas de atividades estão preparadas para que a família possa praticar juntos com a(s) 

criança(s). 

Aproveite esse tempo prazeroso para ajudar a(s) criança(s) a aprender(em) brincando, 
contando suas histórias de infância, ou até mesmo, resgatando histórias de família, brincando 
e jogando juntos. 
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4º ANO 
RECORDAR  

SEMANA: 22 a 26 de fevereiro 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

AQUECIMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

AQUECIMENTO LÉO MEGGA  

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Saltitando parado, eleve os braços para cima e para baixo, um de cada vez. (você 
pode saltar girando também). 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Em pé, saltitando com as pernas afastadas do lado direito para o esquerdo, mãos 
para cima da cabeça (braços abertos), mãos para baixo (cruza as mãos na frente dos 
quadris).  

Agora para frente e para trás mãos separadas, eleve a direita depois a esquerda 
alternado entre subida e descida.  

Gira os braços acima da cabeça, bata palma, flexione o joelho para a direita e dê 
uma paradinha. Repita o movimento para o outro lado. 

Agora dê um giro de 360 graus e bata palma no final. Faça para o outro lado. 

Agora desce flexionando o joelho para dentro e empurrando com as mãos. Repita 
para cima e para baixo. 

Agora se movimente a vontade. 

Pule em um pé só, mexendo os braços (você pode fazer girando também), depois 
repita os movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk
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Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Pule em um pé só mexendo os braços (você pode fazer girando) depois repita os 
movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Repita todos os movimentos desde o começo. 

 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

AMARELINHA DIFERENTE E BOLICHE 

https://www.youtube.com/watch?v=PUHpiM32paI  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo  

1° sugestão:  

Marcar o chão no formato de quadrados, formar duas carreiras de quadrados uma 
do lado da outra, do tamanho que dê para saltar dentro. Colocar tampinhas 
alternando os quadrados e pular como se fosse amarelinha, mas sempre usar um pé 
só. Ai você entra e pega a primeira tampinha e segue pulando nos outros espaços 
vazios, ao chegar no final, terá um balde e sua alça estará amarrada por uma corda, e 
outra pessoa estará balançando o baldo como um pêndulo. Você terá que lançar a 
tampinha dentro do balde, se acertar, marca ponto. Depois você volta e repete a 
atividade, seguindo o jogo da mesma forma, até acabarem todos as tampinhas. 

2°sugestão:  

Organizar garrafas pet em um espaço, como em um jogo de boliche. Marcar 4 
passos e fazer uma linha ou esticar uma corda, em seguida se posicione atrás desta 
marcação e utilizando uma bolinha, arremesse em direção as garrafas pets. Realizar 
três rodadas, e a cada garrafa derrubada, soma um ponto. Cada jogador tem duas 
chances de arremessos a cada rodada. 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

YOGA  

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUHpiM32paI
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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Ao iniciar colocar os seus pés a uma distância maior que o quadril (como a estrela do 
mar) 

Deixar as pontas dos pés para fora os calcanhares para dentro. 

Coloque as mãos nos quadris (aqueceremos antes de começar a alongar). 

Você vai trazer os seus quadris para baixo, flexionando os o joelhos trazendo seus 
joelhos para trás, abrindo como se fosse estivesse abrindo um leque. 

Inspire para subir e expire para voltar, forçando cada vez mais para baixo. 

Relaxe os ombros com as pernas flexionadas e inspire por três vezes. 

Volte. 

Faça a postura do triângulo, com o pé direito voltado para frente e o pé esquerdo 
atrás e o calcanhar da perna esquerda voltada para trás, contrair o abdômen, flexionar 
o tronco, quadril lado direito para trás, o braço esquerdo nas costas e a direta a frente 
bem estendida, alongue e vá respirando, agora tente colocar sua mão direita na sua 
coxa e vá descendo até onde você conseguir, mantenha o braço esquerdo atrás das 
costas e olhe para cima, continue na mesma posição estendendo o braço esquerdo 
para cima e respire permaneça por 1 minuto. 

Na mesma posição olhe para frente, apoie sua mão no chão flexionando seu joelho 
da frente, agora eleve sua perna de trás com o pé flexionado, estenda a perna da 
frente e tente forçar a elevação da perna até o seu limite, e fique.  

Para voltar, abaixe a perna de trás, flexione a da frente e volte à posição de estrela. 

Repita o início da posição do triângulo do outro lado. Depois volte a posição da 
estrela 

Agora vá fechando as pernas, aproximando os pés. 

Sente na posição de índio depois estenda as pernas, relaxe os ombros, agora 
flexione uma das pernas com o pé sobre a coxa, com a mão do lado que a perna esta 
flexionada estenda o braço e coloque a mão sobre o joelho e force um alongamento 
bem devagar, volte, depois sente-se o outro braço apoia no chão atrás um pouco 
distante do bumbum, segure por alguns segundo. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundo e depois desça o tronco até as pernas e as 
mãos em direção aos pés, segure alguns segundos (respire). 

Repita com outro lado desde a posição do índio. 

Estenda as pernas, fique sentado, alongue os braços acima da cabeça, flexione o 
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tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
descida, vá ao seu limite, mantenha a respiração e fique por alguns segundos na 
posição. 

Volte devagar. 

Deite-se no chão, da forma que sentir-se confortável, inspire e expire e relaxe em 
silêncio por alguns minutos. 

Volte a se sentar, sente na posição de índio, mas agora com a sola dos pés coladas, e 
com as mãos nos pés, respire por alguns minutos. 

Pronto você está pronto e alongado. 

 

DESAFIO PARA ENVIAR AO PROFESSOR: Modificar a Brincadeira AMARELINHA 
DIFERENTE E BOLICHE que você acabou de fazer, com suas próprias ideias. 
 

Observação: Senhores responsáveis, colaborem com realização das tarefas. Qualquer 
dúvida procurar o Professor de Educação Física no dia combinado. 

__________________________________________________________________ 

SEMANA: 01 a 05 de março 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

AQUECIMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo  

AQUECIMENTO LÉO MEGGA  

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Saltitando parado, eleve os braços para cima e para baixo, um de cada vez. (você 
pode saltar girando também). 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Em pé, saltitando com as pernas afastadas do lado direito para o esquerdo, mãos 
para cima da cabeça (braços abertos), mãos para baixo (cruza as mãos na frente dos 
quadris).  

Agora para frente e para trás mãos separadas, eleve a direita depois a esquerda 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk
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alternado entre subida e descida.  

Gira os braços acima da cabeça, bata palma, flexione o joelho para a direita e dê 
uma paradinha. Repita o movimento para o outro lado. 

Agora dê um giro de 360 graus e bata palma no final. Faça para o outro lado. 

Agora desce flexionando o joelho para dentro e empurrando com as mãos. Repita 
para cima e para baixo. 

Agora se movimente a vontade. 

Pule em um pé só, mexendo os braços (você pode fazer girando também), depois 
repita os movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Pule em um pé só mexendo os braços (você pode fazer girando) depois repita os 
movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Repita todos os movimentos desde o começo. 

 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

MANUSEAR É LEGAL 

https://www.youtube.com/watch?v=ec2ffH1Qb0w  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo  

1º Sugestão de atividade física. 

Utilizar uma bola, uma régua e 10 copos descartáveis.  

Com uma bola no chão, saltar com os pés unidos, para frente, para trás, para 
lateral. 

Salto com um pé só, contornar a bola, manusear a bola no chão, contornando as 
pernas (lembrando do basquete), salto com a bola presa pelos pés, para frente, para 
trás, para lateral. Agora ficar em quatro apoios, imitando um caranguejinho, apoiar 
a bola entre a barriga e a coxa, em seguida ir para frente e para trás.  Depois deixar 
a bola no chão, ficar na posição de prancha e mudar os braços um de cada vez, 

https://www.youtube.com/watch?v=ec2ffH1Qb0w
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passando por cima da bola. 

Fazer esta série 3 vezes. 

2º Sugestão, é de equilíbrio.  

Colocar 10 copinhos no chão um do lado do outro, utilizando uma régua nos pés, 
colocar em cima dos copinhos entre seus espaços, até o final. Se a régua cair, deverá 
voltar no início. Realizar esta atividade com o pé direito, depois com o esquerdo. 

 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo  

Ao iniciar colocar os seus pés a uma distância maior que o quadril (como a estrela do 
mar) 

Deixar as pontas dos pés para fora os calcanhares para dentro. 

Coloque as mãos nos quadris (aqueceremos antes de começar a alongar). 

Você vai trazer os seus quadris para baixo, flexionando os joelhos trazendo seus 
joelhos para trás, abrindo como se fosse estivesse abrindo um leque. 

Inspire para subir e expire para voltar, forçando cada vez mais para baixo. 

Relaxe os ombros com as pernas flexionadas e inspire por três vezes. 

Volte. 

Faça a postura do triângulo, com o pé direito voltado para frente e o pé esquerdo 
atrás e o calcanhar da perna esquerda voltada para trás, contrair o abdômen, flexionar 
o tronco, quadril lado direito para trás, o braço esquerdo nas costas e a direta a frente 
bem estendida, alongue e vá respirando, agora tente colocar sua mão direita na sua 
coxa e vá descendo até onde você conseguir, mantenha o braço esquerdo atrás das 
costas e olhe para cima, continue na mesma posição estendendo o braço esquerdo 
para cima e respire permaneça por 1 minuto. 

Na mesma posição olhe para frente, apoie sua mão no chão flexionando seu joelho 
da frente, agora eleve sua perna de trás com o pé flexionado, estenda a perna da 
frente e tente forçar a elevação da perna até o seu limite, e fique.  

Para voltar, abaixe a perna de trás, flexione a da frente e volte à posição de estrela. 

Repita o início da posição do triângulo do outro lado. Depois volte a posição da 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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estrela 

Agora vá fechando as pernas, aproximando os pés. 

Sente na posição de índio depois estenda as pernas, relaxe os ombros, agora 
flexione uma das pernas com o pé sobre a coxa, com a mão do lado que a perna esta 
flexionada estenda o braço e coloque a mão sobre o joelho e force um alongamento 
bem devagar, volte, depois sente-se o outro braço apoia no chão atrás um pouco 
distante do bumbum, segure por alguns segundo. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundo e depois desça o tronco até as pernas e as 
mãos em direção aos pés, segure alguns segundos (respire). 

Repita com outro lado desde a posição do índio. 

Estenda as pernas, fique sentado, alongue os braços acima da cabeça, flexione o 
tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
descida, vá ao seu limite, mantenha a respiração e fique por alguns segundos na 
posição. 

Volte devagar. 

Deite-se no chão, da forma que sentir-se confortável, inspire e expire e relaxe em 
silêncio por alguns minutos. 

Volte a se sentar, sente na posição de índio, mas agora com a sola dos pés coladas, e 
com as mãos nos pés, respire por alguns minutos. 

Pronto você está pronto e alongado. 

 

DESAFIO PARA ENVIAR AO PROFESSOR: Modificar a Brincadeira do MANUSEAR É 
LEGAL que você acabou de fazer. 
 

Observação: Senhores responsáveis, colaborem com realização das tarefas. Qualquer 
dúvida procurar o Professor de Educação Física no dia combinado.  

 

 

 

 

 


