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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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2º ANO 
UNIDADE TEMÁTICA: CORPO, MOVIMENTO E SAÚDE 

 HABILIDADES: identificar as sensações corporais durante a experimentação das 
danças e das ginásticas relacionando ao conhecimento sobre o corpo. 
 

PRIMEIRA SEMANA 

Fazer o alongamento como pede no vídeo, 
deixar a criança fazer apenas uma vez. 

ALONGAMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Estique os braços para o alto, bata palmas e de pulinhos... 

Abra os braços e balance para cá e para lá como se fosse um avião, e depois gire 
como liquidificador! 

Fazer polichinelo... 

Depois sentar para alongar: esticar as pernas e segurar os pés com as mãos, 
respirar e repetir o movimento. 

 

Esta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

      MINHOQUIAS, A DIVA DO HIP-HOP.  

    https://www.youtube.com/watch?v=ZfJUq8OENEA 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Neste vídeo vocês irão sacudir o esqueleto com ritmo hip-hop e o chão vai tremer! 

Se mexer no lugar, com os braços para cima chaqualhe bem as mãos, em seguida p 
baixo, abra os braços e abrace os irmãos! 

Braços balançando... um chute para o ar com uma cara de malandro! (Repete 2X.) 

Pule pule pule igual pipoca, deixe o corpo mole como uma minhoca (Repete 2X) 

Treme como esqueleto, terremoto, mão na cintura, pose para foto... vai... vai... Hip se 
abaixa, Hop se levanta... Hip se abaixa, Hop se levanta. (Repete). 

 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw
https://www.youtube.com/watch?v=ZfJUq8OENEA
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 Yoga 
https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s 

                                                As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, 
abaixando se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a 
última a chegar, é a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto 
esticando os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no 
joelho), e fica na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é 
uma árvore bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse 
um leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para 
trás e encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, 
você lembra quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 

TAREFA PARA ENVIAR PARA SEU PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Lembre-se de como se sentia quando iniciou a atividade: 

Cansado 

Descansado 

Lembre-se de qual atividade você se cansou mais: 

A primeira 

A segunda  

A terceira 

Lembre-se de como se sentia quando terminou a atividade: 

Cansado 

https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s
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Descansado 

     Observação: Senhores responsáveis, assinale o que a criança estiver sentindo e depois               
envie para o Professor de Educação Física 

 

SEGUNDA SEMANA 

Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a 
criança fazer apenas uma vez. 

ALONGAMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

 Estique os braços para o alto, bata palmas e de pulinhos... 

Abra os braços e balance para cá e para lá como se fosse um avião, e depois gire 
como liquidificador! 

Fazer polichinelo... 

Depois sentar para alongar: esticar as pernas e segurar os pés e com as mãos, 
respirar e repetir o movimento. 

 

Esta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Dança do Trem 

https://www.youtube.com/watch?v=MITfjO-GiI4 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Neste vídeo vamos mexer o corpo dançando no ritmo do trem. 

Um atrás do outro vai andando e sacolejando o corpo, ao comando do primeiro da 
fila, parar, mãos para frente e dançar tchuh tchah tchuh tchah..., e segue 
dançando, ao comando, parar, mãos para frente dedinho para cima e dançar tchuh 
tchah tchuh tchar. continua a andar de trem dançando, ao comando, parar, 
mãozinha para frente, dedinho para cima, joelhinhos dobrados e vamos dançar 
tchu tcha e tchuh tchat... segue o passei no trem dançando, ao comando, parar, 
mãozinha para frente, dedinho para cima, joelhinhos dobrados, bumbum para trás 
e dança tchuh tchah tchuh tchah... e segue dançando, ao último comando, parar, 
mãozinhas para frente, dedinhos cima, joelhinhos dobrados, bumbum para trás e 
língua para frente dançar, tchua tchah tchuh tchah... Segue o passeio do trem e 
fim! 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw
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 Yoga 

 https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, 
abaixando se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a 
última a chegar, é a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto 
esticando os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no 
joelho), e fica na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é 
uma árvore bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse 
um leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para 
trás e encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, 
você lembra quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 

TAREFA PARA ENVIAR PARA SEU PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Lembre-se das atividades que você fez agora, quais partes do corpo você mais usou 
para a sua realização? 

Lembre-se das atividades que você fez agora, quais partes do corpo você menos usou 
para a sua realização? 

 

     Observação: Senhores responsáveis, anote ou deixe que a criança faça um desenho 
ilustrando o que respondeu, depois, envie para o Professor de Educação Física. 

 

 

TERCEIRA SEMANA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s
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Dança da Gana 

 https://www.youtube.com/watch?v=eGl3WaMFGkY&t=109s 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Neste vídeo divertido vamos imitar a música. 

Che Che Cole 

Che Che Cofisa 

Cofisa langa 

Cadê Chilanda 

Cumm...Adende! 

Cumm...Adende! 

Agora cante e imite: 

Che Che Cole: batidinhas com as mãos na cabeça. 

Che Che Cofisa: batidinhas com as mãos no ombro. 

Cofisa langa: mexidinha com as mãos na cintura. 

Cadê chilanga: flexionar os joelhos e dar batidinhas com as mãos.  

Cumm Adende...cumm Adende...rei!: pernas retas, ir com tronco para baixo e voltar, 
em seguida colocar as mãos no ombro e em seguida jogar os braços para o alto. 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 Yoga 
https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s 

                                             As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, 
abaixando se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a 
última a chegar, é a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto 
esticando os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no 
joelho), e fica na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é 
uma árvore bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGl3WaMFGkY&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s
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joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse 
um leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para 
trás e encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, 
você lembra quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 

TAREFA PARA ENVIAR PARA SEU PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Lembre-se das atividades que você fez agora, responda: 

Qual das atividades você sentiu seu coração bater mais acelerado? 

Qual das atividades você sentiu seu coração bater menos acelerado? 

      

Observação: Senhores responsáveis, anote ou deixe que a criança faça um desenho 
ilustrando o que respondeu, depois, envie para o Professor de Educação Física. 

 

QUARTA SEMANA 
 

Fazer o alongamento como pede no vídeo, 
deixar a criança fazer apenas uma vez. 

ALONGAMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

 Estique os braços para o alto, bata palmas e de pulinhos... 

Abra os braços e balance para cá e para lá como se fosse um avião, e depois gire 
como liquidificador! 

Fazer polichinelo... 

Depois sentar para alongar: esticar as pernas e segurar os pés com as mãos, 
respirar e repetir o movimento. 

 

 

Esta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw
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Dança das partes do corpo 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvWvo9BfV0 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Vamos mexer as diferentes partes do corpo. 

Aqui vamos pôr as mãos no quadril e dar uma reboladinha, depois segure seus joelhos 
e ande como uma galinha! 

Pegue no seu calcanhar, quero ver você caminhar! 

Agora em pé, toque os ombros e nariz 4 vezes, puxe as orelhas com cuidado para os 
lados, e emite um macaco bem assanhado! 

Eleve as mãos para o alto, põe os dedos pra voar, fique nas pontas dos pés e tente 
equilibrar, voe como passarinhos. 

Agora pule para frente e para trás e dê tchau para os amigos! 
 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 Yoga 

 https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, 
abaixando se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a 
última a chegar, é a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto 
esticando os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no 
joelho), e fica na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é 
uma árvore bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse 
um leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para 
trás e encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, 
você lembra quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvWvo9BfV0
https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s
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Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 

TAREFA PARA ENVIAR PARA SEU PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Lembre-se das atividades que você fez agora, responda: 

Qual das atividades você sentiu seu coração bater menos acelerado? 

Quais partes do corpo você utilizou para em cada atividade desta semana? 

 

     Observação: Senhores responsáveis, anote ou deixe que a criança faça um desenho 
ilustrando o que respondeu, depois, envie para o Professor de Educação Física. 

 

QUINTA SEMANA  

Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a 
criança fazer apenas uma vez. 

ALONGAMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

 Estique os braços para o alto, bata palmas e de pulinhos... 

Abra os braços e balance para cá e para lá como se fosse um avião, e depois gire 
como liquidificador! 

Fazer polichinelo... 

Depois sentar para alongar: esticar as pernas e segurar os pés com as mãos, 
respirar e repetir o movimento. 

 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Brincadeira Canção do Movimento: https://www.youtube.com/watch?v=IVqfowylySA 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Fazer tudo que diz a música: 

Então fica em pé! Fica preparado e dê a mão para a outra pessoa do lado, faça uma roda 

e gire. Pára um pouquinho! Sente no chão e respire! 

Então fica em pé! Preste atenção! Põe a mão na cabeça e a outra no dedão! Dê uma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZLV5QUyFw
https://www.youtube.com/watch?v=IVqfowylySA
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volta e gire para o outro lado. Espere um pouquinho e dê uma abaixadinha e fique 

sentadinho (a). 

Se levantar? Dê as mãos para outra pessoa e dançam juntos. 

(Repetir a música duas vezes). 
 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 Yoga 

 https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, 
abaixando se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a 
última a chegar, é a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto 
esticando os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no 
joelho), e fica na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é 
uma árvore bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse 
um leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para 
trás e encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, 
você lembra quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 

 

TAREFA PARA ENVIAR PARA SEU PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Lembre-se das atividades que você fez agora, responda: 

Qual das atividades você sentiu seu coração bater menos acelerado? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WNxUDUwZHs&t=115s
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Quais partes do corpo você utilizou para em cada atividade desta semana? 

 

     Observação: Senhores responsáveis, anote ou deixe que a criança faça um desenho 
ilustrando o que respondeu, depois, envie para o Professor de Educação Física. 

 

 

ALUNO, “CIENTIFICAR” COM SEU PROFESSOR O CONHECIMENTO SOBRE O 
CORPO.  

 


