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ORIENTAÇÃO SOBRE O CADERNO DE DEZEMBRO 

 

Professores e Famílias, agora com o retorno dos estudantes de quase 100% para a 

modalidade presencial nas escolas, o nosso objetivo com o caderno continua a ser um 

norteador para vocês e para o mês de dezembro estamos com uma nova proposta. 

Viemos durante o ano realizando as habilidades de diferentes Unidades Temáticas 

como Corpo e Movimento, Esporte, Jogos e Brincadeiras, Danças, Ginásticas e Lutas 

pois entendemos que o nosso estudante tem o direito de ser o protagonista do seu 

aprendizado e para isso precisa criar competências nas diferentes áreas de 

conhecimento para ter seu desenvolvimento integral. 

Como autonomia para os nossos professores e famílias e respeitando as 

particularidades e especialidades de cada um e de cada unidade escolar, no mês de 

dezembro disponibilizamos como norteadoras, uma retrospectiva das atividades 

principais utilizada nas diferentes unidades temáticas trabalhadas durante e o 

Professor poderá realizar as adaptações necessárias para as atividades propostas no 

presencial e as adaptações necessárias para quem ainda está no ensino remoto. 

Agradecemos a parceria entre os Professores e as Famílias. Nas devolutivas das 

atividades pelos estudantes conseguimos, mesmo de longe, ver a felicidade e 

motivação de realizar as atividades que fizeram parte do Caderno Conectando Jacareí 

de Educação Física de 2021. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADES 01: (EF05EF05A) Experimentar e fruir esportes de campo, taco, 
rede/parede comparando seus elementos comuns, criando estratégias individuais e 
coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 
 

ATIVIDADE PRINCIPAL  
Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 
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Esporte de campo e taco. GATEBALL: https://www.youtube.com/watch?v=ZHfVlBg_Foo 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material utilizado: 01 taco (pedaço de tábua, cabo de vassoura ou similar); 

08 copos ou outro material de sua preferência; 

04 tiras de papelão ou similar; 

01 bolinha de borracha, papel ou similar. 

O jogo: Utilizando os copos e as tiras de papelão faça 04 traves de 22 cm de largura 
cada (assistir vídeo para confeccioná-la), depois num espaço predeterminado coloque 
as traves como se fosse um caminho a ser percorrido, numa distância entre elas, em 
seguida com o taco tente tocar na bolinha fazendo com que a mesma, passe por 
debaixo de cada trave, o objetivo do jogo é realizar esta ação de passar a bolinha por 
debaixo das 4 traves, tocando menos vezes possível na bolinha. Caso tenha mais 
participantes no jogo, vence aquele que completar o percurso, dando o menor número 
de toques na bolinha. 

 

SUGESTÃO: Você poderá tentar cronometrar o tempo de percurso na atividade. 

 

SEGUNDA SEMANA 
 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

HABILIDADE 01: (EF05EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos do mundo, 

valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. 

ATIVIDADE PRINCIPAL   

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHfVlBg_Foo
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JOGO DA VELHA: https://www.youtube.com/watch?v=30xxzgK2RTU 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Neste jogo vamos utilizar 4 vassouras ou rodos para criar as marcações do Jogo da Velha e 

garrafas ou chinelos para serem os X ou 0 do jogo. 

Vamos jogar de uma maneira diferente tem a vez para jogar e colocar seu objeto dentro 

do jogo aquele que conseguir jogar a garrafa e deixar a garrafa de pé ou jogar o chinelo e 

ele cair com a sola para baixo que terá a possibilidade de colocar seu objeto no espaço que 

quiser do jogo da Velha, e realiza a dinâmica outra vez e vence aquele que colocar 3 objetos 

na diagonal, vertical ou horizontal. 

 

SUGESTÃO: Criar regras e explicar estratégias para o jogo da velha em uma roda de 

conversa com seu Professor, você que está remoto neste dia registre as regras e estratégias 

para entregar para seu Professor na próxima aula. 

  

TERCEIRA SEMANA 
 

UNIDADE TEMÁTICA: DANÇAS 

HABILIDADE 01: (EF05EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças do mundo.   

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

https://www.youtube.com/watch?v=30xxzgK2RTU
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JUST DANCE GANGNAM STYLE: https://www.youtube.com/watch?v=FRAJCt27dpw 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Colocar uma música que você gosta ou usar a nossa sugestão Gangnam Style e crie sua 

coreografia ou siga a do just dance. 

 

SUGESTÃO: Anotar para seu professor qual estilo de música gosta de ouvir e por que?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRAJCt27dpw

