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UNIDADE TEMÁTICA: GINÁSTICA

HABILIDADE 1: (EF05EF07) Planejar e experimentar coletivamente novas combinações de
diferentes elementos (equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais)
na ginástica geral, com diferentes temas do cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA: DANÇAS

HABILIDADE 2: (EF05EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças do mundo.

HABILIDADE 3: (EF05EF12) Propor alternativas para superar situações de injustiça e
preconceitos geradas e/ou presentes no contexto das danças do mundo.

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

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

Haka

Haka são danças típicas do povo Maori. Geralmente demonstram paixão e intimidação. É

usada para dar boas-vindas a visitantes e tribos inimigas.

Segundo o povo Maori, Tama-nui-to-ra, o Deus do Sol, tinha duas mulheres, sendo uma

delas Hine-raumati, a virgem do verão (perdendo este estatuto!), da qual nasceu

Tane-rore, creditado pela origem da dança. Tane-rore representa o vento nos dias

quentes de verão, na dança coreografada com o tremor de mãos.

Atualmente o Haka é conhecido mundialmente pela performance de intimidação no início

dos jogos de Rúgbi da seleção da Nova Zelândia (All Blacks), que costuma antes de seus

jogos executar uma haka específica chamada Ka Mate.

Antes da dança o chefe grita para iniciar, coisa que no caso dos All Blacks é feita pelo

jogador de sangue maori mais velho, não sendo este necessariamente capitão da equipe.

As palavras são utilizadas não só para incitar quem está realizando a dança, mas também

para recordar o seu comportamento correto. Muitas vezes o tom utilizado para gritar o

refrão é o mesmo utilizado no curso de toda a exibição, ou seja, quanto mais agressivo,

feroz e brutal, mais vai incentivar o grupo - e intimidar o adversário.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maoris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maori
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rugby
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/All_Blacks
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%22Ka_Mate%22&action=edit&redlink=1
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SUGESTÃO: O Haka demonstra sentimentos em suas apresentações quais são elas e qual
esporte utiliza dessa dança para intimidar seus adversários?

DANÇA FOLCLÓRICA GERMÂNICA

A dança folclórica germânica é mantida pelo grupo Oldenburg de Joinville 

Os imigrantes tinham uma necessidade não só de construir materialmente a colônia, mas

também de ter uma vida cultural, artística e social presente. Muitos deles já haviam

trazido, na viagem, instrumentos musicais que utilizam para animar as festas e

comemorações organizadas na colônia e para manter vivas a memória e as tradições de

seus países de origem.

A dança e a música estiveram presentes desde o início. Mas durante um tempo a dança

folclórica ficou esquecida e só voltou a ser resgatada em Joinville nos anos 1960. Um dos

primeiros grupos surgiu na Sociedade Rio da Prata, batizado de Windmühle. Heidi Bublitz

Schubert entrou para o grupo logo no começo, e foi, inclusive, presidente. 

 Depois de algum tempo, ela e o marido, Edson Geller Schubert, que a acompanhava nas

apresentações dando apoio técnico, resolveram montar o Grupo Folclórico Germânico

Oldenburg. Surgido em 2011, o grupo conta com 14 participantes e leva o nome de uma

das cidades alemãs que enviaram imigrantes para Joinville.

– Nós temos as coreografias todas descritas e as reproduzimos. Elas estão em alemão e

fazemos a tradução – diz Heidi. 

De origem alemã, o casal tem três filhos e também mantém as tradições em casa. Com

pesquisas, conheceram melhor a história da cidade e do próprio local que dá nome ao

grupo, na Alemanha. 

– Nossos figurinos são adaptados, seguindo as orientações alemãs e as características dos

colonos joinvilenses. Agora, estamos produzindo um traje histórico baseado no período

de 1640, da região de Bremen – revela Edson.

SUGESTÃO: O que os imigrantes Alemães trouxeram para animar as festas da colônia e

qual a importância dessas comemorações para os imigrantes? Anotar como forma de

devolutiva para seu Professor.
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PRIMEIRA SEMANA

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

ESPORTE CRIANÇA 6 A 10 ANOS - GINÁSTICA – THAIS: https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Ginástica com números de 1 a 6 pode ser com o dado ou tiras de papel numeradas.

Vamos lá para a sequência de exercícios e depois para nossa brincadeira.

Primeiro movimento – a vela, deitada no chão, pernas estendidas elevadas para o alto.

Segundo movimento – a canoinha, deitada no chão, pernas estendidas e braços

estendidos, próximos das orelhas elevar pernas e costas como se fosse uma canoa ou um

barco.

Terceiro movimento – balancinho sentados, joelhos próximos do peito e costas

arredondadas você irá realizar o balanço do seu corpo para trás e para frente.

Quarto movimento– afastados, afastar as pernas e tentar tocar os pés.

Quinto movimento – caranguejo, apoiar as mãos e os pés no chão e elevar o bumbum do

chão.

Sexto movimento – avião, escolha uma das pernas e abra os braços e tente manter o

equilíbrio.

Vamos jogar? Para o jogo ginástico, chame seu amigo ou ouça os comandos do professor

e conforme for aparecendo o número no dado ou na sua folha, realize os movimentos.

https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY


Prefeitura de Jacareí

Secretaria Municipal de Educação

EDUCAÇÃO FÍSICA

Desafio, vamos dificultar um pouquinho? Vamos realizar uma sequência de movimentos?

Vamos jogar 3 vezes o dado ou virar 3 vezes as folhas com os nomes ou números do

exercício para realizar a sequência de movimentos.

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

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?

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

EDUCAÇÃO FÍSICA – RELAXAMENTO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oP38XJNZ8D8

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Fazer o exercício bem devagar, se preferir coloque uma música relaxante.
Sentar com as pernas cruzadas, coluna reta. Vamos alongar o pescoço.  
Deitar o pescoço para o lado direito e com a mão direita segura na cabeça devagar. Ficar
na posição por 10 segundos e repetir o exercício para o lado esquerdo. Volta devagar. 

https://www.youtube.com/watch?v=FRAJCt27dpw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oP38XJNZ8D8
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Movimentar o pescoço para frente e para baixo, segurando com as duas mãos próximas à
nuca, permanecer na posição por 10 segundos. Volte e leve o pescoço para trás, com  as
mãos na posição de prece, empurrar devagar o queixo, permanecendo na posição  por 10
segundos. 

Ainda com as pernas cruzadas, tronco ereto, com a mão esquerda apoiar no chão e com 
a mão e braço direito estendido para o alto, fazer inclinação lateral. Permanecer por 10 
segundos, voltar devagar e repetir o exercício para o outro lado. 

Agora, deitado com os braços ao lado do corpo, flexionar os joelhos, deixando as pernas 
para o lado esquerdo, sem deixar os ombros saírem do lugar. Permanecer por 10 
segundos, voltar devagar e repetir para o outro lado. 

Sentado, com as pernas estendidas e levemente separadas, colocar a mão esquerda no 
chão, e com a mão direita, levar até o pé esquerdo. Permanecer por 10 segundos, voltar
devagar e repetir do outro lado. 

SEGUNDA SEMANA

UNIDADE TEMÁTICA: GINÁSTICA

HABILIDADE 1: (EF05EF07) Planejar e experimentar coletivamente novas combinações de
diferentes elementos (equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais)
na ginástica geral, com diferentes temas do cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA: DANÇAS

HABILIDADE 2: (EF05EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças do mundo.

HABILIDADE 3: (EF05EF12) Propor alternativas para superar situações de injustiça e
preconceitos geradas e/ou presentes no contexto das danças do mundo.

AQUECIMENTO
Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez.
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GINÁSTICA INFANTIL: https://www.youtube.com/watch?v=hIeVewuMW3A

As atividades do vídeo 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, representando 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;

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


Prefeitura de Jacareí

Secretaria Municipal de Educação

EDUCAÇÃO FÍSICA

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

Golfe: represente, por exemplo: atacada na bolinha.

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

ATIVIDADE PRINCIPAL

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER.

ESCRAVOS DE JÓ: https://www.youtube.com/watch?v=YjilQ2wvCi4

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Nessa brincadeira vamos utilizar copos de plásticos ou algum objeto que você tenha em

sua casa para ir trocando com a pessoa que está realizando a atividade com você.

A brincadeira “escravos de Jó” é muito conhecida.

 

Escravos de Jó

Jogavam caxangá

Tira, põe

Deixa ficar

Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá

Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá

Escravos de Jó

Jogavam caxangá

Tira, põe

Deixa ficar

Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá

https://www.youtube.com/watch?v=YjilQ2wvCi4
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Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá

Escravos de Jó

Jogavam caxangá

Tira, põe

Deixa ficar

Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá

Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá

SUGESTÃO: Elaborar e Anotar para seu Professor uma nova forma de realizar a
brincadeira de escravos de Jó.

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

AQUECIMENTO EM CASA: https://www.youtube.com/watch?v=1AZZAhSXqI4

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Em pé com as pernas afastadas, vai abaixar e colocar a mão direita no pé esquerdo, subir
e fazer o movimento para outro lado, contando até 10, sem parar. Depois entrelaçar os
dedos e estender os braços para baixo, sem dobrar as pernas, permanece por
um tempinho e subir. 

Agora com as mãos na cintura, movimentar pra lá e pra cá as pernas,
flexionando levemente os joelhos para lateral. Repetir 10 vezes. 

https://www.youtube.com/watch?v=1AZZAhSXqI4
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Ainda em pé e mantendo as pernas afastadas, levantar a ponta do pé direito e
segurar sem tirar o calcanhar do chão, manter a perna reta, levando a outra levemente
para lateral. Contar até 10 e repete para o outro lado. 

Sentada, pernas unidas e estendidas, levantar os braços para o alto e descer até o pé, vai
e volta, contando até 10. Depois afastar as pernas lateralmente e segurar em um dos pés
com as duas mãos, contar até 10 e fazer do outro lado. 

Com os braços lá em cima, mantenha as pernas afastadas, desça tentando encostar
o peito no chão, conte até 10, suba e junte a perna, cruze uma perna por cima da outra
e segurar no joelho, deixando o pé no chão, depois troque de perna. 

Agora fique em pé, pernas um pouco afastadas, braços para cima, desça até o pé e sobe,
fazendo o movimento contando até 10. Em seguida com braços estendidos e dedos
levemente entrelaçados, gire a cintura para um lado e para o outro, mantendo braços e
pernas retas, conte até 10, para, soltar as mãos e gire o ombro para trás, depois para
frente, 10 vezes cada movimento. 

Agora afasta um pouquinho mais as pernas, braços para cima, fazer movimento
lateral com os braços, como uma gangorra, pra lá e pra cá, um de cada vez, alternados,
sem tirar os pés do chão. Fazer 10 vezes. 

TERCEIRA SEMANA

UNIDADE TEMÁTICA: GINÁSTICA

HABILIDADE 1: (EF05EF07) Planejar e experimentar coletivamente novas combinações
de diferentes elementos (equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais) na ginástica geral, com diferentes temas do cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA: DANÇAS

HABILIDADE 2: (EF05EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças do mundo.

HABILIDADE 3: (EF05EF12) Propor alternativas para superar situações de injustiça e
preconceitos geradas e/ou presentes no contexto das danças do mundo.
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AQUECIMENTO
Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez.

ESPORTE CRIANÇA 6 A 10 ANOS - GINÁSTICA – THAIS: https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Ginástica com números de 1 a 6 pode ser com o dado ou tiras de papel numeradas.

Vamos lá para a sequência de exercícios e depois para nossa brincadeira.

Primeiro movimento – a vela, deitada no chão, pernas estendidas elevadas para o alto.

Segundo movimento – a canoinha, deitada no chão, pernas estendidas e braços

estendidos, próximos das orelhas, elevando pernas e costas como se fosse uma canoa ou

um barco.

Terceiro movimento – balancinho sentados, joelhos próximos do peito e costas

arredondadas você irá realizar o balanço do seu corpo para trás e para frente.

Quarto movimento– afastados, afastar as pernas e tentar tocar os pés.

Quinto movimento – caranguejo, apoiar as mãos e os pés no chão e elevar o bumbum do

chão.

Sexto movimento – avião, escolha uma das pernas e abra os braços e tente manter o

equilíbrio.

Vamos jogar? Para o jogo ginástico, chame seu amigo ou ouça os comandos do professor

e conforme for aparecendo o número no dado ou na sua folha, realize os movimentos.

Desafio, vamos dificultar um pouquinho? Vamos realizar uma sequência de movimentos?

Vamos jogar 3 vezes o dado ou virar 3 vezes as folhas com os nomes ou números do

exercício para realizar a sequência de movimentos.

https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY


Prefeitura de Jacareí

Secretaria Municipal de Educação

EDUCAÇÃO FÍSICA

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

DESPACITO JUST DANCE: https://www.youtube.com/watch?v=m_iSCHO5fkk

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

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

coreografia ou siga a do just dance.

SUGESTÃO: As danças estão em alta com tantos aplicativos e plataformas, você tem

algum aplicativo como instagram ou TIK TOK para criar pequenas coreografias? Quais

benefícios para a saúde a dança pode trazer para você ou para as pessoas que realizam

essa atividade? Anote ou em roda de conversa expresse sua opinião para os colegas e

para seu Professor (a).

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

EDUCAÇÃO FÍSICA – RELAXAMENTO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oP38XJNZ8D8

https://www.youtube.com/watch?v=m_iSCHO5fkk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oP38XJNZ8D8
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As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Fazer o exercício bem devagar, se preferir coloque uma música relaxante.
Sentar com as pernas cruzadas, coluna reta. Vamos alongar o pescoço.  
Deitar o pescoço para o lado direito e com a mão direita segura na cabeça devagar. Ficar
na posição por 10 segundos e repetir o exercício para o lado esquerdo. Volta devagar. 

Movimentar o pescoço para frente e para baixo, segurando com as duas mãos próximas à
nuca, permanecer na posição por 10 segundos. Volte e leve o pescoço para trás, com  as
mãos na posição de prece, empurrar devagar o queixo, permanecendo na posição  por 10
segundos. 

Ainda com as pernas cruzadas, tronco ereto, com a mão esquerda apoiar no chão e com 
a mão e braço direito estendido para o alto, fazer inclinação lateral. Permanecer por 10 
segundos, voltar devagar e repetir o exercício para o outro lado. 

Agora, deitado com os braços ao lado do corpo, flexionar os joelhos, deixando as pernas 
para o lado esquerdo, sem deixar os ombros saírem do lugar. Permanecer por 10 
segundos, voltar devagar e repetir para o outro lado. 

Sentado, com as pernas estendidas e levemente separadas, colocar a mão esquerda no 
chão, e com a mão direita, levar até o pé esquerdo. Permanecer por 10 segundos, voltar
devagar e repetir do outro lado. 

QUARTA SEMANA

UNIDADE TEMÁTICA: GINÁSTICA

HABILIDADE 1: (EF05EF07) Planejar e experimentar coletivamente novas combinações de
diferentes elementos (equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais)
na ginástica geral, com diferentes temas do cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA: DANÇAS

HABILIDADE 2: (EF05EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças do mundo.

HABILIDADE 3: (EF05EF12) Propor alternativas para superar situações de injustiça e
preconceitos geradas e/ou presentes no contexto das danças do mundo.
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AQUECIMENTO
Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez.

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

As atividades do vídeo 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 alternando
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, representando o esporte fazendo um gesto e volte a
correr.

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

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 tronco, 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
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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.

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

TINDO LÊ LÊ -  PALAVRA CANTADA: https://www.youtube.com/watch?v=YSxOQlVrtdE

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Com essa canção vamos criar e recriar movimentos dançantes, bora lá…..

Oi abre a roda tindo lê lê

Oi abre a roda tindô lá lá

Oi abre a roda tindo lê lê, tindo lê lê, tindo lá lá

Oi abre a roda tindo lê lê

Oi fecha a roda tindo lá lá

Oi abre a roda tindo lê lê, tindo lê lê, tindo lá lá

E bate palma tindo lê lê

E bate palma tindo lá lá

E bate palma tindo lê lê, tindo lê lê, tindo lá lá

E bate o pé tindo lê lê

E bate o pé tindo lá lá

https://www.youtube.com/watch?v=YSxOQlVrtdE
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E bate o pé tindo lê lê, tindo lê lê, tindo lá lá

E dança junto tindo lê lê

E dança junto tindo lá lá

E dança junto tindo lê lê, tindo lê lê, tindo lá lá

E vai rodando tindo lê lê

E vai rodando tindo lá lá

E vai rodando tindo lê lê,tindo lê lê, tindo lá lá

Um grande abraço tindo lê lê

Um grande abraço tindo lá lá

Um grande abraço tindo lê lê, tindo lê lê, tindo lá lá

Vai despedindo tindo lê lê

Vai despedindo tindo lá lá

Vai despedindo tindo lê lê, tindo lê lê, tindo lá lá

SUGESTÃO: Desenhe um coração bem bonito e escreva uma mensagem positiva para seu
Professor(a).

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

AQUECIMENTO EM CASA: https://www.youtube.com/watch?v=1AZZAhSXqI4

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=1AZZAhSXqI4
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Em pé com as pernas afastadas, vai abaixar e colocar a mão direita no pé esquerdo, subir
e fazer o movimento para outro lado, contando até 10, sem parar. Depois entrelaçar os
dedos e estender os braços para baixo, sem dobrar as pernas, permanece por
um tempinho e subir. 

Agora com as mãos na cintura, movimentar pra lá e pra cá as pernas,
flexionando levemente os joelhos para lateral. Repetir 10 vezes. 

Ainda em pé e mantendo as pernas afastadas, levantar a ponta do pé direito e
segurar sem tirar o calcanhar do chão, manter a perna reta, levando a outra levemente
para lateral. Contar até 10 e repete para o outro lado. 

Sentada, pernas unidas e estendidas, levantar os braços para o alto e descer até o pé, vai
e volta, contando até 10. Depois afastar as pernas lateralmente e segurar em um dos pés
com as duas mãos, contar até 10 e fazer do outro lado. 

Com os braços lá em cima, mantenha as pernas afastadas, desce tentando encostar
o peito no chão, conte até 10, suba e junte a perna, cruze uma perna por cima da outra
e segurar no joelho, deixando o pé no chão, depois troque de perna. 

Agora fique em pé, pernas um pouco afastadas, braços para cima, desça até o pé e sobe,
fazendo o movimento contando até 10. Em seguida com braços estendidos e dedos
levemente entrelaçados, gire a cintura para um lado e para o outro, mantendo braços e
pernas retas, conte até 10, para, soltar as mãos e gire o ombro para trás, depois para
frente, 10 vezes cada movimento. 

Agora afasta um pouquinho mais as pernas, braços para cima, fazer movimento
lateral com os braços, como uma gangorra, pra lá e pra cá, um de cada vez, alternados,
sem tirar os pés do chão. Fazer 10 vezes. 

QUINTA SEMANA

UNIDADE TEMÁTICA: GINÁSTICA

HABILIDADE 1: (EF05EF07) Planejar e experimentar coletivamente novas combinações de
diferentes elementos (equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais)
na ginástica geral, com diferentes temas do cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA: DANÇAS
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HABILIDADE 2: (EF05EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças do mundo.

HABILIDADE 3: (EF05EF12) Propor alternativas para superar situações de injustiça e
preconceitos geradas e/ou presentes no contexto das danças do mundo.

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

ESPORTE CRIANÇA 6 A 10 ANOS - GINÁSTICA – THAIS: https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Ginástica com números de 1 a 6 pode ser com o dado ou tiras de papel numeradas.

Vamos lá para a sequência de exercícios e depois para nossa brincadeira.

Primeiro movimento – a vela, deitada no chão, pernas estendidas elevadas para o alto.

Segundo movimento – a canoinha, deitada no chão, pernas estendidas e braços

estendidos, próximos das orelhas, elevando pernas e costas como se fosse uma canoa ou

um barco.

Terceiro movimento – balancinho sentados, joelhos próximos do peito e costas

arredondadas você irá realizar o balanço do seu corpo para trás e para frente.

Quarto movimento– afastados, afastar as pernas e tentar tocar os pés.

Quinto movimento – caranguejo, apoiar as mãos e os pés no chão e elevar o bumbum do

chão.

Sexto movimento – avião, escolha uma das pernas e abra os braços e tente manter o

equilíbrio.

https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY
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Vamos jogar? Para o jogo ginástico, chame seu amigo ou ouça os comandos do professor

e conforme for aparecendo o número no dado ou na sua folha, realize os movimentos.

Desafio, vamos dificultar um pouquinho? Vamos realizar uma sequência de movimentos?

Vamos jogar 3 vezes o dado ou virar 3 vezes as folhas com os nomes ou números do

exercício para realizar a sequência de movimentos.

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

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?

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

https://www.youtube.com/watch?v=FRAJCt27dpw
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EDUCAÇÃO FÍSICA – RELAXAMENTO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oP38XJNZ8D8

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.

Fazer o exercício bem devagar, se preferir coloque uma música relaxante.
Sentar com as pernas cruzadas, coluna reta. Vamos alongar o pescoço.  
Deitar o pescoço para o lado direito e com a mão direita segura na cabeça devagar. Ficar
na posição por 10 segundos e repetir o exercício para o lado esquerdo. Volta devagar. 

Movimentar o pescoço para frente e para baixo, segurando com as duas mãos próximas a
nuca, permanecer na posição por 10 segundos. Volte e leve o pescoço para trás, com  as
mãos na posição de prece, empurrar devagar o queixo, permanecendo na posição  por 10
segundos. 

Ainda com as pernas cruzadas, tronco ereto, com a mão esquerda apoiar no chão e com 
a mão e braço direito estendido para o alto, fazer inclinação lateral. Permanecer por 10 
segundos, voltar devagar e repetir o exercício para o outro lado. 

Agora, deitado com os braços ao lado do corpo, flexionar os joelhos, deixando as pernas 
para o lado esquerdo, sem deixar os ombros saírem do lugar. Permanecer por 10 
segundos, voltar devagar e repetir para o outro lado. 

Sentado, com as pernas estendidas e levemente separadas, colocar a mão esquerda no 
chão, e com a mão direita, levar até o pé esquerdo. Permanecer por 10 segundos, voltar
devagar e repetir do outro lado. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oP38XJNZ8D8

