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UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

 
Esportes de marca e precisão de forma lúdica 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e de  
precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as atividades vivenciadas.  

 

PRIMEIRA SEMANA 

 
AQUECIMENTO 

Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 
ALONGAMENTO E AQUECIMENTO PARA CRIANÇAS: https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Em pé com as pernas afastadas: 
Elevar o braço até altura do ombro, olhar para trás girando o tronco, voltar e repetir do 
outro lado, fazer por 10 vezes de cada lado. 
Descansar 20 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas (polichinelo), fazer por 30 vezes. 
Descansar 25 segundos. 
Alongar o tronco inclinado para o lado, elevando os braços acima da cabeça, vá alternando 
os  lados, fazer por 7 vezes de cada lado. 
Descansar 25 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas, fazer por 30 vezes 
Descansar 25 segundos. 
Com as pernas afastadas e braços elevados e estendidos na altura dos ombros,  como se 
fosse sentar e volte estendendo os joelhos, fazer por 12 vezes 
Descansar 25 segundos. 
Elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro para o lado, agachar tocar 
com as duas mãos no solo e elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro 

https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts
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para o outro lado, repetir 7 vezes de cada lado. 
Descansar 30 segundos. 
Saltar lateralmente elevando os braços,   de um lado para o outro,  por 20 vezes. 
Descansar 30 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas( polichinelo), fazer por 30 vezes. 
 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
“Os esportes de precisão são aqueles cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível 

de um alvo, ou atingi-lo”. 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

                                                               

                                   

Tampinhas na caixinha: https://www.youtube.com/watch?v=lnopCbtwhjo&feature=youtu.be 

                                                                     As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Materiais: embalagem para ovos, caixa de sapatos ou qualquer caixa pequena. Não havendo 
divisões na caixa, criá-las com o uso de papelão ou colocar dentro dela pequenas vasilhas 
plásticas. Tampinhas de garrafa plástica ou bolinhas de papel. 

Desenvolvimento: sentada no chão, a criança irá lançar as tampinhas, com o objetivo de 
colocá-la dentro da caixa.  

Variações: tampinhas ou bolinhas de papel com cores diferentes, para pontuação. 
Aumentar ou diminuir a distância entre a criança e a caixa. Utilizar os dois braços para os 
lançamentos. Lançar de frente, de costas, de lado e com os olhos fechados. 

 
             CONECTANDO OLÍMPICO - TÓQUIO 2020 

HISTÓRIA 

 
OLIMPIADAS / CURIOSIDADES: https://www.youtube.com/watch?v=_3vPHrGzr5c    

https://www.youtube.com/watch?v=lnopCbtwhjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_3vPHrGzr5c
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Os Jogos Olímpicos tiveram origem em Olímpia (Grécia antiga) em meados de 776 a.C. 

Naquele período, os jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que 

Zeus era o mais homenageado. Além disso, os jogos eram realizados com a intenção de 

promover a amizade e integração entre os povos. 

As Olimpíadas são um evento esportivo mundial no qual participam diversos países com a 

finalidade estimular a competição saudável entre os povos. As Olimpíadas tiveram origem 

na cidade de Olímpia e eram disputados os seguintes jogos: atletismo, pugilato, pentatlo, 

corrida de bigas e pancrácio. 

Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm 

como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos cinco continentes. Como já 

dizia o Barão de Coubertin (Pierre de Coubertin), considerado o fundador dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna, “o importante não é vencer, mas competir”. 

 

Atividade Prática: grave um vídeo de no máximo 30 segundos ou um texto onde você 

explique o que entendeu sobre a história dos jogos olímpicos e qual o seu lema 

olímpico. 

 

     VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

Relaxamento para crianças - Método Koeppen: https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Sentado em um local respire lentamente.  

Imagine que você é uma gato e estique os braços para frente e depois para cima, alongue 

bem. 

Solte os braços deixando estendidos ao lado do corpo. 

Inflar as bochechas, segurar e depois relaxar. 

Deitar no chão, depois contrair todo o corpo, por alguns segundos e depois soltar e relaxar. 

https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM
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                                                                               SEGUNDA SEMANA 
 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e de  
precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as atividades vivenciadas.  

 

 

AQUECIMENTO 
                  Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 
           Alongamento Criativo - Alongamento Lúdico: https://www.youtube.com/watch?v=0Z9em6dNHtQ 
 

                                                                                    As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Imitando  uma "girafa", unir as mãos acima da cabeça  e alongar todo o corpo para cima até 

ficar na ponta dos pés, apoiar os calcanhares no chão, inclinar lateralmente e alongar repetir 

para o outro lado, manter na posição por alguns segundos. 

Agora a “girafa” vai beber água no rio, flexione o tronco até as pernas tentando tocar os pés, 

repetir alguns segundos, manter na posição por alguns segundos. 

Imitando a “tartaruga” entrando e saindo do casco, contrair os ombros perto das orelhas e 

relaxar soltando-os, repetir 17 vezes. 

Imitar um “pássaro” subir e descer os dois braços lateralmente repetidas vezes e andar em 

círculo, repetir 5 vezes. 

Imitar um “flamingo” flexionar o joelho lateralmente colocando o pé na altura do joelho que 

a perna esta entendida, ficar equilibrando, manter na posição por 15 segundos na sequência 

segurar na perna e alongá-la trazendo até o abdômen e depois fazer do outro lado, , manter 

na posição por 15 segundos. 

Imitar um “coelhinho” saltando em círculo com os dois pés juntos, repetir 5 vezes. 

Como um “canguru” saltando em círculo, com os joelhos elevados, repetir 5 vezes. 

Imitar um “sapo” com as pernas e joelhos flexionados, colocar as duas mãos no chão e elevar 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z9em6dNHtQ
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o bumbum subindo e descendo curtinho, sem estender as pernas. 

Ainda como um “sapo” inflar as bochechas e saltar como um sapo para cima, repetir até 5 

vezes. 

 

   ATIVIDADE PRINCIPAL 
 

            CONECTANDO OLÍMPICO - TÓQUIO 2020 

PAÍS SEDE 

 
TOKIO - TÓQUIO 2020: https://www.youtube.com/watch?v=hWjD01MIeT0 

As olimpíadas serão disputadas no Japão/Tóquio 2020, devido a pandemia de coronavírus 

covid 19, os jogos tiveram que ser adiados de 2020 para 2021. 

 

E em um vídeo muito animado utilizando a tecnologia, o primeiro ministro do Japão se 

fantasia de Super Mario e vem por um cano igual ao vídeo game para anunciar no Rio/Brasil 

2016, que o Japão é a sede dos próximos jogos olímpicos.  

 

 

Atividade Prática: Mande uma foto bem animada com adereços ( óculos, boné, 

camisetas, cornetas e etc..) de como você irá torcer para o Brasil durante as 

olimpíadas ou realize uma bandeira do Brasil para torcer durante os Jogos. 

 

VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 
Relaxamento para crianças - Scanner Corporal: https://www.youtube.com/watch?v=dnin9aEBJ7Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWjD01MIeT0
https://www.youtube.com/watch?v=dnin9aEBJ7Y
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As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Fique deitado: 

Afaste as pernas, feche os olhos e deixe os braços ao lado do corpo, por alguns segundos. 

Concentre em sentir todas as sensações que estão em seus pés, da ponta dos dedos até os 

calcanhares: 

Você percebe todos os dedos?  Sinta por alguns segundos. 

Você sente algum formigamento? Sinta por alguns segundos. 

Você sente o chão em seus calcanhares? Sinta por alguns segundos. 

O que sente nas pernas? Sinta por alguns segundos. 

Frio ou calor? Sinta por alguns segundos. 

Você sente onde elas estão apoiadas? Sinta por alguns segundos. 

Concentre-se em cada parte das pernas, os tornozelos, os joelhos e as partes que tocam a 

superfície que você está deitado e as partes que não tocam. Sinta por alguns segundos. 

Preste bem atenção na sua barriga, agora respire profundamente e sinta como ela sobe e 

desce. Sinta por alguns segundos. 

Se não estiver confortável ajusta-se novamente 

Preste atenção nos braços, desde as pontas dos dedos até seus ombros.  

Estão quentes ou frias? Sinta por alguns segundos.  

Está sentindo formigamento nos seus dedos? Sinta por alguns segundos.  

Os braços estão confortáveis? Sinta por alguns segundos. 

Por último preste atenção em seu pescoço e  vá subindo até a cabeça. 

 Como estão seus olhos? Sinta por alguns segundos. 

 E os lábios? Sinta por alguns segundos. 

O nariz e o cabelo ?  

Sinta toda a sua cabeça.  Sinta por alguns segundos. E se algo estiver te incomodando mude 

de posição. Você precisa estar o mais confortável possível. Sinta por alguns segundos. 

Agora comece a mexer a ponta dos dedos das mãos e dos pés. Se espreguiça e ative 

lentamente seu corpo, para abrir seus olhos quando se sentir pronto. 
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                                                                 TERCEIRA SEMANA 
 
 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e 
de  precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as atividades vivenciadas. 

 
 
 

     AQUECIMENTO 
Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 
ALONGAMENTO E AQUECIMENTO PARA CRIANÇAS: https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Em pé com as pernas afastadas: 
Elevar o braço até altura do ombro, olhar para trás girando o tronco, voltar e repetir do 
outro lado, fazer por 10 vezes de cada lado. 
 
Descansar 20 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas (polichinelo), fazer por 30 vezes. 
Descansar 25 segundos. 
Alongar o tronco inclinado para o lado, elevando os braços acima da cabeça, vá alternando 
os  lados, fazer por 7 vezes de cada lado. 
 Descansar 25 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas, fazer por 30 vezes 
Descansar 25 segundos. 
Com as pernas afastadas e braços elevados e estendidos na altura dos ombros,  como se 
fosse sentar e volte estendendo os joelhos, fazer por 12 vezes 
Descansar 25 segundos. 
Elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro para o lado, agachar tocar 
com as duas mãos no solo e elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro 
para o outro lado, repetir 7 vezes de cada lado. 
Descansar 30 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts
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Saltar lateralmente elevando os braços,   de um lado para o outro,  por 20 vezes. 
Descansar 30 segundos. 

Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas( polichinelo), fazer por 30 vezes. 

 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

      
Bola ao Cesto 1º e 2º Anos Iniciais: https://www.youtube.com/watch?v=t2s4q1jVvW8 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material utilizado: uma meia (fazer uma bola de meia), um balde, alguns objetos para marcações. 

A marcação pode ser feita em uma folha de papel, com algum objeto ou brinquedo para identificar 
o ponto que vai começar o arremesso.  

Posicione o balde a sua frente, a cada passo, coloque os marcadores. Assim você terá uma pista 
com as marcações, exemplo: primeiro, segundo, terceiro e quarto.  

 

Você deve ir à primeira marcação e tentar acertar a bola dentro do balde, acertou, vai até a 
segunda, conseguiu, vai até a terceira, acertou, vai até a quarta, sempre arremessando em direção  

ao cesto. 

Para ficar mais divertido coloque uma quantidade de pontos em cada marcação, exemplo: dez, 
vinte, trinta e quarenta pontos. Cada vez que você acertar o cesto, somará os pontos para saber 
quantos atingiu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2s4q1jVvW8
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                  CONECTANDO OLÍMPICO - TÓQUIO 2020 

 
BANDEIRA OLÍMPICA  

 
A Bandeira Olímpica:https://www.youtube.com/watch?v=kdBy4ORLlTE 

 

A bandeira possui fundo branco e os anéis representam os cinco continentes habitados no 

mundo. As seis cores, contando com o branco, aparecem em todas as bandeiras dos países 

em 1896 (Primeira Olimpíada da Era Moderna realizada em Atenas). 

Os cinco aros interligados que compõem o estandarte possuem cores diferentes, cada uma 

representando um continente: azul, a Europa; amarelo, a Ásia; preto, a África; verde, a 

Oceania; e vermelho, as Américas. 

A bandeira foi criada para o Congresso do Jubileu olímpico em 1914, em Paris, em 

comemoração aos 20 anos do Movimento Olímpico. Os anéis entrelaçados foram usados 

pela primeira vez por Pierre de Coubertin - o fundador dos Jogos Olímpicos modernos - em 

uma carta em julho de 1913. 

 

Atividade Prática : confeccionar uma bandeira olímpica com os anéis olímpicos 

inspirada no nome da sua família, faça com a sua família, use a criatividade pode 

ser de pano, cartolina, papelão. 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kdBy4ORLlTE
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               VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

Relaxamento para crianças - Método Koeppen: https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Sentado em um local respire lentamente. 

Imagine que você é uma gato e estique os braços para frente e depois para cima, alongue 

bem. 

Solte os braços deixando estendidos ao lado do corpo. 

Inflar as bochechas, segurar e depois relaxar. 

 

                                                               QUARTA SEMANA 

 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e de  
precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as atividades vivenciadas. 

 

AQUECIMENTO 
Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 
Alongamento Criativo - Alongamento Lúdico: https://www.youtube.com/watch?v=0Z9em6dNHtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM
https://www.youtube.com/watch?v=0Z9em6dNHtQ
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                                                                                    As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Imitando  uma "girafa", unir as mãos acima da cabeça  e alongar todo o corpo para cima até 
ficar na ponta dos pés, apoiar os calcanhares no chão, inclinar lateralmente e alongar repetir 
para o outro lado, manter na posição por alguns segundos. 
Agora a “girafa” vai beber água no rio, flexione o tronco até as pernas tentando tocar os pés, 
repetir alguns segundos, manter na posição por alguns segundos. 
Imitando a “tartaruga” entrando e saindo do casco, contrair os ombros perto das orelhas e 
relaxar soltando-os, repetir 17 vezes. 
Imitar um “pássaro” subir e descer os dois braços lateralmente repetidas vezes e andar em 
círculo, repetir 5 vezes. 
Imitar um “flamingo” flexionar o joelho lateralmente colocando o pé na altura do joelho que 
a perna esta entendida, ficar equilibrando, manter na posição por 15 segundos na sequência 
segurar na perna e alongá-la trazendo até o abdômen e depois fazer do outro lado, , manter 
na posição por 15 segundos. 
Imitar um “coelhinho” saltando em círculo com os dois pés juntos, repetir 5 vezes. 
Como um “canguru” saltando em círculo, com os joelhos elevados, repetir 5 vezes. 
Imitar um “sapo” com as pernas e joelhos flexionados, colocar as duas mãos no chão e elevar 
o bumbum subindo e descendo curtinho, sem estender as pernas. 
Ainda como um “sapo” inflar as bochechas e saltar como um sapo para cima, repetir até 5 
vezes. 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
 

                CONECTANDO OLÍMPICO - TÓQUIO 2020 
 

TOCHA  

 
A Chama Olímpica: https://www.youtube.com/watch?v=n9teTgEUzAs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9teTgEUzAs
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A chama olímpica, referência ao fogo que queimava em homenagem à deusa Hera durante 

os jogos de Olímpia não surgiu nos Jogos de Atenas. A tocha olímpica é acesa em uma 

cerimônia nas ruínas de Olímpia na Grécia. Raios de sol refletidos por um espelho dão 

origem à chama. 

A Chama Olímpica é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos, e evoca a lenda de Prometeu que 

teria roubado o fogo de Zeus para o entregar aos mortais. Durante a celebração dos 

Jogos Olímpicos antigos, em Olímpia, mantinha-se aceso um fogo que ardia enquanto 

durassem as competições. 

 

Atividade Prática: sugestão - https://www.youtube.com/watch?v=4EuHFxeDN58  

(confecção de uma tocha olímpica em forma de desenho ou com materiais 

recicláveis.)  

 

VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 
Relaxamento para crianças - Scanner Corporal: https://www.youtube.com/watch?v=dnin9aEBJ7Y 

 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Fique deitado: 

Afaste as pernas, feche os olhos e deixe os braços ao lado do corpo, por alguns segundos. 

Concentre em sentir todas as sensações que estão em seus pés, da ponta dos dedos até os 

calcanhares: 

Você percebe todos os dedos?  Sinta por alguns segundos. 

Você sente algum formigamento? Sinta por alguns segundos. 

Você sente o chão em seus calcanhares? Sinta por alguns segundos. 

O que sente nas pernas? Sinta por alguns segundos. 

Frio ou calor? Sinta por alguns segundos. 

Você sente onde elas estão apoiadas? Sinta por alguns segundos. 

Concentre-se em cada parte das pernas, os tornozelos, os joelhos e as partes que tocam a 

https://www.youtube.com/watch?v=4EuHFxeDN58
https://www.youtube.com/watch?v=dnin9aEBJ7Y
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superfície que você está deitado e as partes que não tocam. Sinta por alguns segundos. 

Preste bem atenção na sua barriga, agora respire profundamente e sinta como ela sobe e 

desce. Sinta por alguns segundos. 

Se não estiver confortável ajusta-se novamente 

Preste atenção nos braços, desde as pontas dos dedos até seus ombros.  

Estão quentes ou frias? Sinta por alguns segundos.  

Está sentindo formigamento nos seus dedos? Sinta por alguns segundos.  

Os braços estão confortáveis? Sinta por alguns segundos. 

Por último preste atenção em seu pescoço e  vá subindo até a cabeça. 

 Como estão seus olhos? Sinta por alguns segundos. 

 E os lábios? Sinta por alguns segundos. 

O nariz e o cabelo ?  

Sinta toda a sua cabeça.  Sinta por alguns segundos. E se algo estiver te incomodando mude 

de posição. Você precisa estar o mais confortável possível. Sinta por alguns segundos. 

Agora comece a mexer a ponta dos dedos das mãos e dos pés. Se espreguiça e ative 

lentamente seu corpo, para abrir seus olhos quando se sentir pronto. 

 
 

QUINTA SEMANA 
 

JUNTO COM SEUS ALUNOS REFLITAM SOBRE OS MASCOTES DAS OLIMPÍADAS E CRIE OU 
RECRIE A ATIVIDADE PRINCIPAL, AUMENTANDO A DIFICULDADE OU ESCOLHENDO OUTRAS 

PRÁTICAS LÚDICAS PARA DEIXAR ESSA AULA AINDA MAIS DIVERTIDA. 
 

 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e de  
precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as atividades vivenciadas. 

 
 

AQUECIMENTO 
 Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 
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ALONGAMENTO E AQUECIMENTO PARA CRIANÇAS: https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Em pé com as pernas afastadas: 
Elevar o braço até altura do ombro, olhar para trás girando o tronco, voltar e repetir do 
outro lado, fazer por 10 vezes de cada lado. 
Descansar 20 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas (polichinelo), fazer por 30 vezes. 
Descansar 25 segundos. 
Alongar o tronco inclinado para o lado, elevando os braços acima da cabeça, vá alternando 
os  lados, fazer por 7 vezes de cada lado. 
 Descansar 25 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas, fazer por 30 vezes 
Descansar 25 segundos. 
Com as pernas afastadas e braços elevados e estendidos na altura dos ombros,  como se 
fosse sentar e volte estendendo os joelhos, fazer por 12 vezes 
 
 
Descansar 25 segundos. 
Elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro para o lado, agachar tocar 
com as duas mãos no solo e elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro 
para o outro lado, repetir 7 vezes de cada lado. 
Descansar 30 segundos. 
Saltar lateralmente elevando os braços,   de um lado para o outro,  por 20 vezes. 
Descansar 30 segundos. 

Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas( polichinelo), fazer por 30 vezes. 
 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
 

“Os esportes de precisão são aqueles cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível 

de um alvo, ou atingi-lo”. 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts


Prefeitura de Jacareí  

Secretaria Municipal de Educação 
            EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

                                                               

                                   

Tampinhas na caixinha: https://www.youtube.com/watch?v=lnopCbtwhjo&feature=youtu.be 

                                                                     As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Materiais: embalagem para ovos, caixa de sapatos ou qualquer caixa pequena. Não havendo 
divisões na caixa, criá-las com o uso de papelão ou colocar dentro dela pequenas vasilhas 
plásticas. Tampinhas de garrafa plástica ou bolinhas de papel. 

Desenvolvimento: sentada no chão, a criança irá lançar as tampinhas, com o objetivo de 
colocá-la dentro da caixa.  

Variações: tampinhas ou bolinhas de papel com cores diferentes, para pontuação. 
Aumentar ou diminuir a distância entre a criança e a caixa. Utilizar os dois braços para os 
lançamentos. Lançar de frente, de costas, de lado e com os olhos fechados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             CONECTANDO OLÍMPICO - TÓQUIO 2020 

 

MASCOTE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lnopCbtwhjo&feature=youtu.be
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Mascotes das Olimpíadas e Paraolimpiadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=xcUrCZWS3Dw 

Tóquio 2020/2021 apresenta oficialmente os mascotes Miraitowa e Someity. 

Mascote dos Jogos Olímpicos, o robô com feições felinas tem no seu nome a junção das 

palavras japonesas futuro e eternidade (Mirai + Towa, respectivamente). Dessa maneira, 

o mascote busca trazer um sentimento de eterna esperança no coração das pessoas ao 

redor do mundo. 

Miraitowa é a mascote das Olimpíadas, e Someity é o símbolo das Paralimpíadas. Já 

a mascote das Paralimpíadas de Tóquio é Someity, criatura inspirada nas tradicionais flores 

de cerejeira do Japão e que tem um incrível poder mental e força física, simbolizando a 

superação de obstáculos dos paratletas. 

Outro representante dos jogos olímpicos é o mascote, que muda a cada edição. O primeiro 
mascote oficial foi apresentado na Olimpíada de Munique, em 1972. O Waldi, como era 
chamado, foi inspirado na figura de um cachorro da raça dachshund, muito comum na 
região. 

Desde então, os países que receberam os jogos criaram mascotes com base em suas 
características regionais. Já teve urso, águia e até montanhas personificadas, mas o que mais 
inspirou a criação de mascotes olímpicos até hoje foi a mistura de elementos. Nos jogos de 
Pequim, em 2008, por exemplo, foram cinco mascotes representando desejos. Em Londres 
e Atlanta, os personagens criados não tinham forma de animais, eram desenvolvidos em 
computador e misturavam diversos formatos. 

No Rio 2016 os mascotes foram o Vinícius e o Tom. 

Tom, batizado via votação popular com o nome do famoso cantor, compositor e maestro 
tom Jobim é uma criatura mágica, nascida no dia 2 de outubro de 2009, dia que o Rio de 
Janeiro foi escolhido como sede dos jogos olímpicos e paralímpicos. ele nasceu da alegria 
dos brasileiros em sediar o evento. E se seu amigo Vinícius representa os animais, Tom 

https://www.youtube.com/watch?v=xcUrCZWS3Dw
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representa a natureza e toda a flora brasileira. Sua missão é " inspirar a todos a usar a 
criatividade e determinação para alcançar sempre mais e se divertir." 

Atividade Prática: Desenhe os mascotes das Olimpíadas do Japão e do Brasil que 
você mais gostou. 

 

               VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 
Relaxamento para crianças - Método Koeppen: https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Sentado em um local respire lentamente. 

Imagine que você é uma gato e estique os braços para frente e depois para cima, alongue 

bem. 

Solte os braços deixando estendidos ao lado do corpo. 

Inflar as bochechas, segurar e depois relaxar. 

https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM

