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UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 
 

HABILIDADE 1: (EF02EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do 

contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

HABILIDADE 2: (EF02EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), brincadeiras e jogos do contexto regional valorizando sua importância nas 

culturas de origem. 
HABILIDADE 3: (EF02EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a 

prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos do contexto regional, para 

divulgá-las na escola e na comunidade.    
 

SUGESTÃO DE TEXTO PARA ATIVIDADES TEÓRICAS, RODA DE CONVERSA e outros. 

(o texto pode ser utilizado por partes ou diferentes formas durante todo o mês) 
 

Brincadeiras populares no Brasil para as crianças. Do que as crianças brasileiras brincam 

com mais frequência. 

Embora os tablets, os smartphones, os videogames e as tecnologias vêm roubando o 

melhor da infância das crianças, algumas brincadeiras infantis conseguem sobreviver com 

o passar do tempo. As brincadeiras e os jogos são universais. Brincando se aprende em 

qualquer lugar ou idioma. As brincadeiras infantis são ferramentas ideais não somente 

para despertar a imaginação e a fantasia, mas também para estimular a capacidade e as 

habilidades das crianças e melhorar sua comunicação com os demais. 

Jogos infantis do folclore brasileiro 

O Brasil é cenário de uma série de brincadeiras tradicionais para crianças, tanto dentro dos 

lares como ao ar livre. Como a maioria dos países do mundo, as brincadeiras mais 

conhecidas das crianças são bastante simples e não requerem nenhum tipo de 

equipamento ou treinamento especial para a participação, e podem coincidir com 

brincadeiras realizadas em outros países como o esconde-esconde, pega-pega, a 

amarelinha, cinco Marias, cabra-cega e a peteca, dentre outras. 

No Brasil, as crianças podem brincar dos mesmos jogos que crianças de outros países 

podem realizar, com a diferença de algumas brincadeiras que vêm da tradição folclórica e 

cultura do país. Alguns brinquedos feitos artesanalmente já não se veem nas ruas como o 

carrinho de rolimã, tão comuns até a década de 80. Jogar pião, empinar pipa, papagaio 

ainda podem ser observados em diversas cidades do interior. 
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Como o Brasil é um país muito grande, algumas brincadeiras são bem típicas de cada região 

ou podem ter nomes diferentes.  

O jogo da Amarelinha, brincadeira também conhecida como pular macaco, academia, 

maré ou sapata, é uma atividade infantil muito conhecida e tradicional no Brasil. Ao 

mesmo tempo que ajuda as crianças a conhecer e a escrever os números, também 

desperta e exercita as suas habilidades como contar, raciocinar e equilíbrio. 

A sequência numérica que se exige para brincar de amarelinha incentiva a criança a 

desenvolver o raciocínio lógico matemático. Os saltos ou pulos que as crianças terão que 

dar, lhes dará mais agilidade, coordenação e força. É uma brincadeira que auxilia o 

desenvolvimento motor das crianças. 

Vilma Medina; Diretora de Guiainfantil.com; 15 de dezembro de 2016  

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogosbrincadeiras-mais-populares-no-brasil-para-as-criancas/ 

Sugestão de atividades: Em uma roda de conversa desenvolver com os alunos as seguintes 

reflexões, as mesmas brincadeiras têm vários nomes o porquê dessa diferenciação de 

nomes de um lugar para o outro. Quais brincadeiras eles conhecem que tem o nome 

diferente da brincadeira de um colega? 

 

PRIMEIRA SEMANA 
 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 
 

HABILIDADE 1: (EF02EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do 

contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

HABILIDADE 2: (EF02EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), brincadeiras e jogos do contexto regional valorizando sua importância nas 

culturas de origem. 
HABILIDADE 3: (EF02EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a 

prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos do contexto regional, para 

divulgá-las na escola e na comunidade.    
 

 

 

 

 

 

 

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogosbrincadeiras-mais-populares-no-brasil-para-as-criancas/
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                                               AQUECIMENTO 

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

 

GINASTICAS DOS ANIMAIS: https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo: 

Em pé com as mãos acima da cabeça mexer os braços lateralmente, de um lado para o 

outro, repetir o movimento por alguns segundos. 

Pare descanse um pouco.  

Em pé, com os braços estendidos à frente do corpo elevar um de cada vez acima da cabeça 

alternadamente, faça esse movimento por alguns segundos. 

Em pé, com as pernas afastadas, um pé fica na frente e o outro fica atrás, com os braços 

elevados e estendidos, elevar acima da cabeça até que as mãos toquem uma na outra, 

abaixar os braços fazendo com que uma mão fique à frente do corpo e a outra atrás, 

alterne por alguns segundos. 

Saltar com os dois pés para cima no lugar, fazer esse movimento por alguns segundos. 

Deitado no chão flexionando o quadril e os joelhos, abraçar com os braços as pernas e rolar 

para frente e para trás. 

Deitado de barriga para cima elevar o tronco com os dois pés tocando o chão, repetir este 

movimento por alguns segundos. 

Sentado, com os joelhos flexionados a sola do pé tocando a outra sola do pé, mexer a coxa 

e a perna para cima e para baixo, repetir este movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés afastados um na frente do outro, abrir os braços lateralmente, depois 

flexionar o tronco e deixar que uma das mãos fique perto do joelho e a outra voltada para 

cima, depois troque a posição, a mão que estava no joelho sobe para cima, a outra mão 

toca no joelho da perna de trás que está estendida, voltar à posição inicial e repetir todo o 

movimento, realizar o movimento por alguns segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU
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Em pé, com os pés levemente separados, braços estendidos à frente do corpo, flexionando 

os joelhos como se fosse sentar em uma cadeira, retornar à posição inicial, executar este 

movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés unidos, irá flexionar o joelho apoiando o pé no joelho contrário, os 

braços irão elevar acima da cabeça unindo as mãos, manter nesta posição por alguns 

segundos. 

Com os pés, os joelhos e as mãos apoiadas no chão flexionar uma das pernas até perto do 

peitoral e voltar estendendo a perna para trás, repetir esse movimento por alguns 

segundos. 

Agora deite no chão e descansa um pouco. 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

     

AMARELINHAS APOIOS: https://youtu.be/V91kQbH2Cpo 

                                                                     As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Nesta atividade iremos realizar uma amarelinha que utilizaremos o nosso próprio corpo 

como apoio e para começar iremos realizar um desafio. 

O desafio consiste em colocar objetos pequenos dentro de 1 copo que estará ao lado do 

seu corpo utilizando as mãos. 

Você fica com as palmas da mão no chão na posição de flexão de braço e com apenas 1 

mão de apoio no chão e a outra tenta pegar o pequeno objeto e colocar no copo. 

Fez com a mão direita de apoio, troca e faça com a esquerda o mesmo movimento. 

Segunda atividade: coloque números no chão ou peça para um adulto ir falando números 

de 1 a 4, que serão o número de apoios que você irá utilizar para essa amarelinha com 

apoio, faça até 10 combinações de apoios. 

https://youtu.be/V91kQbH2Cpo


              Prefeitura de Jacareí  

                        Secretaria Municipal de Educação 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

SUGESTÃO: junto com seu Professor em uma roda de conversa crie novas regras e 

estratégias para a amarelinha. 

VOLTA À CALMA 

                                          Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

MEDITAÇÃO E RELAXAMENTO – SENTIMENTOS: https://www.youtube.com/watch?v=XBwfc8vqLOI 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo: 

Procure um local calmo 

Hoje o relaxamento é para você procurar entender seus sentimentos e poder dominá-los 
ou direcioná-los no momento em que eles acontecerem. 

Sente-se em local confortável e tranquilo, fique com as pernas cruzadas, e os braços 
relaxados sobre ela, as palmas das mãos voltadas para cima e feche seus olhos. 

Inspirar e expirar bem devagar, se vier algum sentimento como a alegria, observe como 
seu corpo reage e sentir vontade sorria. 

Se vier algum sentimento como tristeza, observe como seu corpo reage, depois inspire e 
expire pela boca até você relaxar. 

Se vier algum sentimento como ansiedade, observe como seu corpo reage, depois inspire 
pelo nariz e expire pela boca até você relaxar. 

Procure observar se vem mais algum sentimento e vier, observe como seu corpo reage, 
depois inspire pelo nariz e expire pela boca até você relaxar.   

Quando estiver bem relaxado, pode abrir seus olhos bem devagar e terminar o 
relaxamento 

 

SEGUNDA SEMANA 
 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

HABILIDADE 1: (EF02EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do 

contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

https://www.youtube.com/watch?v=XBwfc8vqLOI
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HABILIDADE 2: (EF02EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), brincadeiras e jogos do contexto regional valorizando sua importância nas 

culturas de origem. 
HABILIDADE 3: (EF02EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a 

prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos do contexto regional, para 

divulgá-las na escola e na comunidade.    
 

AQUECIMENTO 

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

 

Educação Física Pular Corda Ens. Fundamental 1: https://www.youtube.com/watch?v=68c72f-Yo7w 

                                                                                    As atividades do vídeo estão relatadas abaixo: 

No ritmo da letra da música, pular corda: 

Um homem bateu em minha porta e eu abri 

Senhoras e senhores põe a mão no chão 

Senhoras e senhores pule de um pé só 

Senhoras e senhores dê uma rodadinha 

 E vá para o olho da rua. 

Vamos pular 

Você sabe como é 

Entra nessa corda  

e pule de um  só pé 

Vamos brincar, de pular  

Cansar não pode 

https://www.youtube.com/watch?v=68c72f-Yo7w
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Então tá 

Chega mais perto 

E vem curtir a brincadeira 

Vem criançada 

Chama a família  

Oba 

Com pé de lata tem alegria com certeza 

Não pare de pular 

 Pule de um só pé 

Comece com o direito 

Para ver como é 

Pule com o esquerdo 

E não pode cair 

 Pula, pula, pula na 

Tá na hora de sair (repetir toda a letra da música sempre pulando) 

Utilizar qualquer fio que dê para bater corda. 

Para medir um bom tamanho da corda você deverá: segurar a corda com as duas mãos, 

segurá-la no pé e trazê-la até a altura da sua cintura.  

Para quem não tem prática em pular corda: segurar a corda com uma das mãos e girá-la 

na lateral do corpo acompanhar o ritmo tentando dar pulinho com os dois pés. 

Segure cada ponta da corda, ajuste o tamanho posicioná-la na parte de trás do corpo no 

chão, tentar pular com uma das pernas como se estivesse caminhando. Quando estiver 

dominando, tente pular com os dois pés juntos, e se tiver dominando bem, tente alternar 

o pulo com a perna direita e depois com a esquerda. 
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ATIVIDADE PRINCIPAL 
Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

DENTRO OU FORA: https://www.youtube.com/watch?v=6NBsNENsJ7I 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo: 

Na atividade dentro ou fora vamos utilizar a estratégia do vivo ou morto, podemos utilizar 

bambolês ou cordas para realizar a atividade. 

Conforme o Professor ou o responsável vai falando dentro ou fora você vai realizando os 

movimentos prestando bastante atenção aos comandos do Professor. 

SUGESTÃO: desenhe um novo formato para a amarelinha tradicional. 

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

 

Relaxamento/ volta a calma/ pós-treino: https://www.youtube.com/watch?v=v5VEdvmvTsM   

                                         As atividades do vídeo estão relatadas abaixo:
 

Procure um local calmo 

 Hoje o relaxamento é para você procurar entender seus sentimentos e poder dominá-los 

ou direcioná-los no momento em que eles acontecerem. 

Sente-se em local confortável e tranquilo, fique com as pernas cruzadas, e os braços 

relaxados sobre ela, as palmas das mãos voltadas para cima e feche seus olhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NBsNENsJ7I
https://www.youtube.com/watch?v=v5VEdvmvTsM
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Inspirar e expirar bem devagar, se vier algum sentimento como a alegria, observe como 

seu corpo reage e sentir vontade sorria. 

Se vier algum sentimento de tristeza, observe como seu corpo reage, depois inspire e 

expire pela boca até você relaxar. 

Se vier algum sentimento como ansiedade, observe como seu corpo reage, depois inspire 

pelo nariz e expire pela boca até você relaxar. 

Procure observar se vem mais algum sentimento e vier, observe como seu corpo reage, 

depois inspire pelo nariz  e expire pela boca até você relaxar.   

Quando estiver bem relaxado, pode abrir seu olhos bem devagar e terminar o relaxamento 

                                                                             

                                                                 TERCEIRA SEMANA 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

HABILIDADE 1: (EF02EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do 

contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

HABILIDADE 2: (EF02EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), brincadeiras e jogos do contexto regional valorizando sua importância nas 

culturas de origem. 
HABILIDADE 3: (EF02EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a 

prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos do contexto regional, para 

divulgá-las na escola e na comunidade.    

AQUECIMENTO 

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

 

GINASTICAS DOS ANIMAIS: https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU
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Em pé com as mãos acima da cabeça mexer os braços lateralmente, de um lado para o 

outro, repetir o movimento por alguns segundos. 

Pare descanse um pouco.  

Em pé, com os braços estendidos à frente do corpo elevar um de cada vez acima da cabeça 

alternadamente, faça esse movimento por alguns segundos. 

Em pé, com as pernas afastadas, um pé fica na frente e o outro fica atrás, com os braços 

elevados e estendidos, elevar acima da cabeça até que as mãos toquem uma na outra, 

abaixar os braços fazendo com que uma mão fique à frente do corpo e a outra atrás, 

alterne por alguns segundos. 

Saltar com os dois pés para cima no lugar, fazer esse movimento por alguns segundos. 

Deitado no chão flexionando o quadril e os joelhos, abraçar com os braços as pernas e rolar 

para frente e para trás. 

Deitado de barriga para cima elevar o tronco com os dois pés tocando o chão, repetir este 

movimento por alguns segundos. 

Sentado, com os joelhos flexionados a sola do pé tocando a outra sola do pé, mexer a coxa 

e a perna para cima e para baixo, repetir este movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés afastados um na frente do outro, abrir os braços lateralmente, depois 

flexionar o tronco e deixar que uma das mãos fique perto do joelho e a outra voltada para 

cima, depois troque a posição, a mão que estava no joelho sobe para cima, a outra mão 

toca no joelho da perna de trás que está estendida, voltar à posição inicial e repetir todo o 

movimento, realizar o movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés levemente separados, braços estendidos à frente do corpo, flexionando 

os joelhos como se fosse sentar em uma cadeira, retornar à posição inicial, executar este 

movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés unidos, irá flexionar o joelho apoiando o pé no joelho contrário, os 

braços irão elevar acima da cabeça unindo as mãos, manter nesta posição por alguns 

segundos. 

Com os pés, os joelhos e as mãos apoiadas no chão flexionar uma das pernas até perto do 

peitoral e voltar estendendo a perna para trás, repetir esse movimento por alguns 

segundos. 

Agora deite no chão e descansa um pouco. 
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ATIVIDADE PRINCIPAL 
Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

CORRENDO PARA O OBJETO: https://www.youtube.com/watch?v=6xmOkQHfcEg 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo: 

Essa atividade você vai precisar de muita atenção e agilidade. 

Vamos precisar de 4 objetos diferentes ou 4 cones com cores diferentes e colocar esses 
objetos na forma de um quadrado distantes de você que ficará ao centro deste quadrado. 

O responsável ou o Professor irá dar os comandos para você se deslocar até os objetos 
falados e você deverá correr e tocar esse objeto e voltar para o centro. 

Conforme vai acontecendo a atividade o Professor ou responsável vai falando os comandos 

mais rápido e você terá que se deslocar mais rápido aos objetos. 

Realize essa atividade 3 vezes descansando nos intervalos de uma tentativa para outra.  

SUGESTÃO: pergunte para um adulto quais eram as brincadeiras que elas realizavam na 

infância.  

 

VOLTA À CALMA 

                                          Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

MEDITAÇÃO E RELAXAMENTO – SENTIMENTOS: https://www.youtube.com/watch?v=XBwfc8vqLOI 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xmOkQHfcEg
https://www.youtube.com/watch?v=XBwfc8vqLOI
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Procure um local calmo 

Hoje o relaxamento é para você procurar entender seus sentimentos e poder dominá-los 
ou direcioná-los no momento em que eles acontecerem. 

Sente-se em local confortável e tranquilo, fique com as pernas cruzadas, e os braços 
relaxados sobre ela, as palmas das mãos voltadas para cima e feche seus olhos. 

Inspirar e expirar bem devagar, se vier algum sentimento como a alegria, observe como 

seu corpo reage e sentir vontade sorria. 
Se vier algum sentimento como tristeza, observe como seu corpo reage, depois inspire e 

expire pela boca até você relaxar. 
Se vier algum sentimento como ansiedade, observe como seu corpo reage, depois inspire 

pelo nariz e expire pela boca até você relaxar. 
Procure observar se vem mais algum sentimento e vier, observe como seu corpo reage, 

depois inspire pelo nariz e expire pela boca até você relaxar.   
Quando estiver bem relaxado, pode abrir seus olhos bem devagar e terminar o 

relaxamento. 
 

QUARTA SEMANA 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

HABILIDADE 1: (EF02EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do 

contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

HABILIDADE 2: (EF02EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), brincadeiras e jogos do contexto regional valorizando sua importância nas 

culturas de origem. 
HABILIDADE 3: (EF02EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a 

prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos do contexto regional, para 

divulgá-las na escola e na comunidade.    

AQUECIMENTO 

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

 

Educação Física Pular Corda Ens. Fundamental 1: https://www.youtube.com/watch?v=68c72f-Yo7w 

                                                                                    As atividades do vídeo estão relatadas abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=68c72f-Yo7w
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No ritmo da letra da música, pular corda: 

Um homem bateu em minha porta e eu abri 

Senhoras e senhores põe a mão no chão 

Senhoras e senhores pule de um pé só 

Senhoras e senhores dê uma rodadinha 

 E vá para o olho da rua. 

Vamos pular 

Você sabe como é 

Entra nessa corda  

E pule de um só pé 

Vamos brincar, de pular  

Cansar não pode 

Então tá 

Chega mais perto 

E vem curtir a brincadeira 

Vem criançada 

Chama a família  

Oba 

Com pé de lata tem alegria com certeza 

Não pare de pular 

 Pule de um só pé 

Comece com o direito 

Para ver como é 

Pule com o esquerdo 

E não pode cair 

 Pula, pula, pula na 

Tá na hora de sair (repetir toda a letra da música sempre pulando) 
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Utilizar qualquer fio que dê para bater corda. 

Para medir um bom tamanho da corda você deverá: segurar a corda com as duas mãos, 
segurá-la no pé e trazê-la até a altura da sua cintura.  

Para quem não tem prática em pular corda: segurar a corda com uma das mãos e girá-la 

na lateral do corpo acompanhar o ritmo tentando dar pulinho com os dois pés. 

Segure cada ponta da corda, ajuste o tamanho posicioná-la na parte de trás do corpo no 

chão, tentar pular com uma das pernas como se estivesse caminhando. Quando estiver 
dominando, tente pular com os dois pés juntos, e se tiver dominando bem, tente alternar 

o pulo com a perna direita e depois com a esquerda. 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

BEXIGA REMOTA: https://www.youtube.com/watch?v=GvnLZfm4Oeo 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Atividade com Bexiga, vamos utilizar vários movimentos e não devemos deixar a bexiga ou 

a bola cair no chão. 

Primeiro Movimento: com uma das mãos para trás tocar a bexiga com a outra mão sem 

que deixe a bexiga tocar o solo. 

Segundo movimento: Com a bexiga ou bola entre os joelhos realizar um pequeno circuito 

motor com deslocamentos, zigue e zague e pequenos saltos. 

Terceiro movimento: vamos realizar um jogo de voleibol, com uma divisão entre você e 

seu adversário, o objetivo é que a bexiga caia no campo do adversário. Você pode dar até 

2 toques na bexiga para passar para o campo do adversário. 

Realize a atividade com alegria e entusiasmo.  

SUGESTÃO: desenhe as brincadeiras que você mais gosta de brincar em uma folha e deixe 

esse desenho bem colorido. 

https://www.youtube.com/watch?v=GvnLZfm4Oeo
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VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

Relaxamento/ volta a calma/ pós-treino: https://www.youtube.com/watch?v=v5VEdvmvTsM   

                                         As atividades do vídeo estão relatadas abaixo:
 

Procure um local calmo 

 Hoje o relaxamento é para você procurar entender seus sentimentos e poder dominá-los 

ou direcioná-los no momento em que eles acontecerem. 

Sente-se em local confortável e tranquilo, fique com as pernas cruzadas, e os braços 

relaxados sobre ela, as palmas das mãos voltadas para cima e feche seus olhos. 

Inspirar e expirar bem devagar, se vier algum sentimento como a alegria, observe como 

seu corpo reage e sentir vontade sorria. 

Se vier algum sentimento como tristeza, observe como seu corpo reage, depois inspire e 

expire pela boca até você relaxar. 

Se vier algum sentimento como ansiedade, observe como seu corpo reage, depois inspire 

pelo nariz e expire pela boca até você relaxar. 

Procure observar se vem mais algum sentimento e vier, observe como seu corpo reage, 

depois inspire pelo nariz e expire pela boca até você relaxar.   

Quando estiver bem relaxado, pode abrir seus olhos bem devagar e terminar o 
relaxamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5VEdvmvTsM
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                                                              QUINTA SEMANA 

      UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS  

 

HABILIDADE 1: (EF02EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do 

contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

HABILIDADE 2: (EF02EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), brincadeiras e jogos do contexto regional valorizando sua importância nas 

culturas de origem. 
HABILIDADE 3: (EF02EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a 

prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos do contexto regional, para 

divulgá-las na escola e na comunidade.    
 

AQUECIMENTO 

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

 

GINASTICAS DOS ANIMAIS: https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo: 

 

Em pé com as mãos acima da cabeça mexer os braços lateralmente, de um lado para o 

outro, repetir o movimento por alguns segundos. 

Pare descanse um pouco.  

Em pé, com os braços estendidos à frente do corpo elevar um de cada vez acima da cabeça 

alternadamente, faça esse movimento por alguns segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU
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Em pé, com as pernas afastadas, um pé fica na frente e o outro fica atrás, com os braços 

elevados e estendidos, elevar acima da cabeça até que as mãos toquem uma na outra, 

abaixar os braços fazendo com que uma mão fique à frente do corpo e a outra atrás, 

alterne por alguns segundos. 

Saltar com os dois pés para cima no lugar, fazer esse movimento por alguns segundos. 

Deitado no chão flexionando o quadril e os joelhos, abraçar com os braços as pernas e rolar 

para frente e para trás. 

Deitado de barriga para cima elevar o tronco com os dois pés tocando o chão, repetir este 

movimento por alguns segundos. 

Sentado, com os joelhos flexionados a sola do pé tocando a outra sola do pé, mexer a coxa 

e a perna para cima e para baixo, repetir este movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés afastados um na frente do outro, abrir os braços lateralmente, depois 

flexionar o tronco e deixar que uma das mãos fique perto do joelho e a outra voltada para 

cima, depois troque a posição, a mão que estava no joelho sobe para cima, a outra mão 

toca no joelho da perna de trás que está estendida, voltar à posição inicial e repetir todo o 

movimento, realizar o movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés levemente separados, braços estendidos à frente do corpo, flexionando 

os joelhos como se fosse sentar em uma cadeira, retornar à posição inicial, executar este 

movimento por alguns segundos. 

Em pé, com os pés unidos, irá flexionar o joelho apoiando o pé no joelho contrário, os 

braços irão elevar acima da cabeça unindo as mãos, manter nesta posição por alguns 

segundos. 

Com os pés, os joelhos e as mãos apoiadas no chão flexionar uma das pernas até perto do 

peitoral e voltar estendendo a perna para trás, repetir esse movimento por alguns 

segundos. 

Agora deite no chão e descansa um pouco. 
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ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

AMARELINHAS APOIOS: https://youtu.be/V91kQbH2Cpo 

                                                                     As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Nesta atividade iremos realizar uma amarelinha que utilizaremos o nosso próprio corpo 

como apoio e para começar iremos realizar um desafio. 

O desafio consiste em colocar objetos pequenos dentro de 1 copo que estará ao lado do 

seu corpo utilizando as mãos. 

Você fica com as palmas da mão no chão na posição de flexão de braço e com apenas 1 

mão de apoio no chão e a outra tenta pegar o pequeno objeto e colocar no copo. 

Fez com a mão direita de apoio, troca e faça com a esquerda o mesmo movimento. 

Segunda atividade: coloque números no chão ou peça para um adulto ir falando números 

de 1 a 4, que serão o número de apoios que você irá utilizar para essa amarelinha com 

apoio, faça até 10 combinações de apoios. 

 

SUGESTÃO: (Questões para rodas de conversa no presencial e bate papo com a família no 

remoto) Qual a importância do brincar ao ar livre, brincar com jogos eletrônicos, brincar 

com os pais ou com os amigos no dia a dia? O que mais eles sentiram falta depois de tanto 

tempo longe da escola? e outros... 

 

https://youtu.be/V91kQbH2Cpo
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VOLTA À CALMA 

                                          Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

MEDITAÇÃO E RELAXAMENTO – SENTIMENTOS: https://www.youtube.com/watch?v=XBwfc8vqLOI 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo: 

Procure um local calmo 

Hoje o relaxamento é para você procurar entender seus sentimentos e poder dominá-los 

ou direcioná-los no momento em que eles acontecerem. 

Sente-se em local confortável e tranquilo, fique com as pernas cruzadas, e os braços 

relaxados sobre ela, as palmas das mãos voltadas para cima e feche seus olhos. 

Inspirar e expirar bem devagar, se vier algum sentimento como a alegria, observe como 

seu corpo reage e sentir vontade sorria. 

Se vier algum sentimento como tristeza, observe como seu corpo reage, depois inspire e 

expire pela boca até você relaxar. 

Se vier algum sentimento como ansiedade, observe como seu corpo reage, depois inspire 

pelo nariz e expire pela boca até você relaxar. 

Procure observar se vem mais algum sentimento e vier, observe como seu corpo reage, 

depois inspire pelo nariz e expire pela boca até você relaxar.   

Quando estiver bem relaxado, pode abrir seus olhos bem devagar e terminar o 

relaxamento 

https://www.youtube.com/watch?v=XBwfc8vqLOI

