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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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5º ANO 
UNIDADE TEMÁTICA: CORPO, MOVIMENTO E SAÚDE 

 HABILIDADES: identificar as capacidades físicas mobilizadoras na prática das 
brincadeiras e jogos e ginástica geral. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

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. 

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

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

VÔLEI DE DUPLA SENTADO E COM OS PÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=wwWCO7RQlfw 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Amarre um barbante dividindo o espaço, dando na altura da cabeça dos 
participantes quando estiverem sentados. 

Use uma bexiga ou uma bola. 

Sentados no chão, bem próximos, jogar a bola um para outro, não pode deixar 
cair no chão, quem deixar cair no chão dará um ponto para o colega.  

Não pode deixar a bola passar por baixo do barbante, se isso acontecer dará 
ponto para outro jogador. 

Pode ir se afastando para aumentar a dificuldade. 

Depois se estiver fácil utilizar para passar a bola para o outro lado, o toque do 
voleibol. 

Para dar uma variada, em pé, poderá fazer a bola passar usando apenas os 
pés. 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wwWCO7RQlfw
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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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 
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 
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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. 

 

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

 

ANTES DE COMPLETAR A TAREFA, PEÇA UMA EXPLICAÇÃO PARA SEU PROFESSOR 
SOBRE AS CAPACIDADES FÍSICAS DE FLEXIBILIDADE, FORÇA E VELOCIDADE. 

 

Nas atividades desta semana, descreva em qual momento você utilizou as 
capacidades físicas descritas acima. 

 

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

 

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. 

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 

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

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

GINÁSTICA INFANTIL 

https://www.youtube.com/watch?v=hIeVewuMW3A 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Em casa material: um colchonete ou um cobertor dobrado. 

Aquecimento  

Em pé com as pernas levemente afastadas;  

Girar os braços para frente e depois para trás;  

Flexionar a frente os cotovelos e em seguida girar os punhos em uma direção 
depois ao contrário;  

Na mesma posição anterior, abrir e fechar os dedos fazendo força ao fechar;  

Gire os ombros para trás, depois para frente; 

Em pé, flexionar o joelho e colocar o pé no bumbum, segurando alguns 
segundos, soltar, alternar o lado sempre que soltar o pé;  

Flexione o quadril segurando na perna por alguns segundos, soltando e 
alternado a perna; 

1º corrida dos esportes  

Peça para uma outra pessoa falar um esporte para que você pule no 
colchonete com uma perna só, na sequência, represente o esporte fazendo um 
gesto e volte a correr. 

Obs.: durante o momento no colchonete você não pode colocar o pé no chão; 
correndo no lugar; 

Voleibol: represente, por exemplo: o saque; volte a correr;  

Futebol: represente, por exemplo: domine a bola no peito e toque com o pé;        

Golfe: represente, por exemplo: atacada na bolinha. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIeVewuMW3A
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2º corrida com saltos 

Comece correndo no lugar;  

A pessoa solicita salto de gato; vá até o colchonete; o colchonete agora será 
um trampolim. 

Saltar com os dois pés juntos e os braços para cima e terminando estendidos 
para frente;  

Recomece correndo no lugar;  

A pessoa solicita salto de coelho; vá até o colchonete; o colchonete agora será 
um trampolim;  

Salte com as duas pernas trazendo-as ao troco, com os braços à frente;  

Recomece correndo no lugar;  

A pessoa solicita salto de estrela; vá até o colchonete; o colchonete agora será 
um trampolim;  

Salte afastando os braços e as pernas no ar;  

Obs: a finalização dos saltos deve ser feita com os joelhos semi flexionados; 

3º prancha de barriga para cima e barriga para baixo 

Deitar no chão de barriga para baixo, elevar o tronco e os quadris, deixando 
os cotovelos e os antebraços no chão, segurar na posição por 10 segundos;  

Deitar no chão de barriga para cima, com os cotovelos flexionados e 
antebraços apoiados no chão, elevar o tronco e o quadril, segurando o movimento 
por 10 segundos. 

4º caminhada de gorila 

Em pé, agachar colocar os braços estendidos entre as pernas, com as mãos 
fechadas apoiar no chão, elevar os pés do chão e se deslocar para frente, ao final, 
levantar estendendo o quadril e pernas; recomeçar todo o movimento. 

Repetir todas as atividades desde a primeira com intervalo (descanso) de 30 
segundos entre elas. 

 

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=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 
tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
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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. 

 

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

 

ANTES DE COMPLETAR A TAREFA, PEÇA UMA EXPLICAÇÃO PARA SEU PROFESSOR 
SOBRE AS CAPACIDADES FÍSICAS DE FLEXIBILIDADE, FORÇA E VELOCIDADE. 

 

Nas atividades desta semana, descreva em qual momento você utilizou as 
capacidades físicas descritas acima. 

 

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

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

UMA AULA DE DANÇA DIFERENTE  

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

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

AQUECER AS ARTICULAÇÕES 

Em pé, girar os braços para frente e depois para trás; 

Em pé, abrir e fechar os braços (como se fosse abraçar o próprio corpo); 

Em pé, flexione os cotovelos a frente do corpo e gire os punhos, depois faça o 
mesmo movimento do outro lado. 

Em pé, flexione os cotovelos a frente do corpo abra e feche os dedos várias 
vezes; 

Em pé, flexione o joelho de uma das pernas segure com a mão do mesmo 
lado, por alguns segundos e alterne para outra perna, faça isso várias vezes; 

Em pé, flexione o quadril e segure a perna por alguns segundos e alterne para 
o outro lado, repita várias vezes; 

Em pé, afastar as pernas, flexionar o tronco e tocar a mão direita no pé 
esquerdo, alternando assim sucessivamente por várias vezes; 

DANÇAR 

1º sequência 

Em pé, com pernas levemente afastadas, colocar um pé a frente, retornar a 
posição inicial e realizar o mesmo movimento com a outra perna (repetir 8 vezes); 

Em pé, realizar o criss-cross, que seria cruzar as pernas alternando as pernas 
(repetir 8 vezes); 

Colocar com música e repetir por 40 segundos; 

2º sequência 

Dar um passo para esquerda (deslize) mantendo os braços elevados na altura 
dos ombros; 

Abaixar até o chão, ficar de lado, apoiando com uma mão no chão e a outra 
estendida para cima, fazer uma prancha lateral e com as pernas afastadas a frente 
(ficar 8 tempos nessa posição); 

Unir as pernas e levantar fazer o mesmo movimento anterior só que do outro 

https://www.youtube.com/watch?v=FVGkzCSoDpg
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lado; 

Dar um passo para esquerda (deslize) mantendo os braços elevados na altura 
dos ombros; 

Abaixar até o chão, ficar de lado, apoiando com uma mão no chão e a outra 
estendida para cima, fazer uma prancha lateral e com as pernas afastadas a frente 
(ficar 8 tempos nessa posição);  

Colocar com música e repetir por 40 segundos; 

3º sequência 

Em pé, realizar um saltito com a flexão com uma das pernas, logo após, 
ajoelhar com um perna a frente com flexão de quadril e joelho e a outra atrás 
flexionada apenas o joelho com a ponta do pé no chão, este mesmo lado colocar a 
mão apoiando no chão e do outro lado estender o braço para trás, levantar, e 
refazer o movimento do outro lado. 

Colocar com música e repetir por 40 segundos; 

4º sequência 

Em pé, dar um passo para frente apoiando os calcanhares; 

Em pé, dar um passo para trás apoiando na ponta dos pés; 

Ir em direção ao chão e fazer uma prancha com as mãos posicionadas no chão 
e na ponta dos pés e retorna ficando em pé.  

Em pé, dar um passo para frente apoiando os calcanhares; fazer rápido esta 
parte. 

Em pé, dar um passo para trás apoiando na ponta dos pés; fazer rápido esta 
parte. 

Colocar com música e repetir por 40 segundos; 

 

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. 

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



 
 
 

 

                               Prefeitura de Jacareí 
Secretaria Municipal de Educação 

PLANEJAMENTO DOMICILIAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

14 

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. 

  

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

 

ANTES DE COMPLETAR A TAREFA, PEÇA UMA EXPLICAÇÃO PARA SEU PROFESSOR 
SOBRE AS CAPACIDADES FÍSICAS DE FLEXIBILIDADE, FORÇA E VELOCIDADE. 

 

Nas atividades desta semana, descreva em qual momento você utilizou as 
capacidades físicas descritas acima. 

 

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

 

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. 

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. 

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

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

ATIVIDADES DESAFIADORAS PARA FILHOS E PAIS  

https://www.youtube.com/watch?v=QUiPw6wT9cY     

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

1° Desafio do polichinelo: 

Para realizar esta atividade, você deverá saber fazer o polichinelo. Pois requer 
coordenação e precisa ficar atendo aos comandos verbais, pois eles se referem aos 
movimentos dos pés. 

Tentem realizar a sequência dos comandos verbais: (pés) afastados, unidos, 
unidos, afastados, unidos, unidos, afastados, afastados, unidos, unidos, afastados, 
unidos, unidos, afastados, afastados, unidos, unidos, afastados, unidos, unidos, 
afastados, afastados, unidos, unidos, afastados... 

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

DESAFIO DO PAPEL 

https://www.youtube.com/watch?v=wSxumn4JBs8 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

2° Desafio do papel: pegar um papel e dobrá-lo de forma que pare no chão.  
Fique com um pé só no chão e dobre o outro pé.  Os braços ficam abertos. 

Agora se equilibre e vá se abaixando, tentando pegar o papel com a boca, sem 
encostar as mãos nem os pés elevados do chão. 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=QUiPw6wT9cY
https://www.youtube.com/watch?v=wSxumn4JBs8
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ


 
 
 

 

                               Prefeitura de Jacareí 
Secretaria Municipal de Educação 

PLANEJAMENTO DOMICILIAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

17 

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 
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 
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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. 

 

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

 

ANTES DE COMPLETAR A TAREFA, PEÇA UMA EXPLICAÇÃO PARA SEU PROFESSOR 
SOBRE AS CAPACIDADES FÍSICAS DE FLEXIBILIDADE, FORÇA E VELOCIDADE. 

 

Nas atividades desta semana, descreva em qual momento você utilizou as 
capacidades físicas descritas acima. 

 

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

 

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. 

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. 

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


 
 
 

 

                               Prefeitura de Jacareí 
Secretaria Municipal de Educação 

PLANEJAMENTO DOMICILIAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

20 

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. 

Atividade corrida da minhoca: https://www.youtube.com/watch?v=hOR0-zDhNU0 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo  

Inicialmente delimite um espaço para determinar a chegada e a saída. 

Coloque 2 cones um do lado do outro, mantendo um espaço entre eles, marcando 
assim o ponto de partida e chegada. Do outro lado, também, posicione o material, 
marcando o ponto de partida e chegada. Os cones devem estar na mesma direção. 

Os participantes vão se posicionar em um dos pontos de partida em de cada lado.  

Utilizando um pedaço de papelão, elas irão sentar nele, segurar na frente do papelão e 
usando a força dos pés, pernas e barriga, vai se deslocar, arrastando o bumbum, 
fazendo o contorno do cone que está a sua frente retornando ao ponto de partida.  

Vence quem der a volta no cone e chegar primeiro no ponto de partida. 

 

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 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOR0-zDhNU0
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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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 segundos. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundos 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. 

 

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

 

ANTES DE COMPLETAR A TAREFA, PEÇA UMA EXPLICAÇÃO PARA SEU PROFESSOR 
SOBRE AS CAPACIDADES FÍSICAS DE FLEXIBILIDADE, FORÇA E VELOCIDADE. 

 

Nas atividades desta semana, descreva em qual momento você utilizou as 
capacidades físicas descritas acima. 

 

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

 
ALUNO, “CIENTIFICAR” COM SEU PROFESSOR AS CAPACIDADES FÍSICAS. 

 


