
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º ANO
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ATIVIDADE 1 (JOGO DE RAQUETE E DE BALÕES )

Iniciar o jogo utilizando uma raquete de papelão e um balão de bexiga, a criança de

frente ao adulto, ambos com uma raquete de papelão na mão, rebater o balão de

bexiga um para o outro.

Na próxima atividade utilizar os seguintes materiais: balão de bexiga, alguns objetos

pequenos e um balde.

Deixar os objetos pequenos no chão. A criança deverá ficar próximo dos objetos rebatendo

o balão sem deixa-lo cair. A uma distância pequena outra pessoa deverá segurar um balde

balança-lo, pra lá e pra cá. Quando a criança sentir-se segura, deverá pegar um objeto e

lança-lo ao balde sem deixar a bexiga caia. A cada acerto ganha um ponto.

Se preferir pode aumentar o nível de dificuldade, realizando a atividade

utilizando dois balões, mas lembrando que os balões não poderão cair no

chão.



JOGO DE RAQUETE E DE BALÕES 

https://www.youtube.com/watch?v=Bak9TDOcoeE



ATIVIDADE 2 (PULA PIPOCA)

Uma Pipoca pula dentro da panela

Outra pipoca começou a responder

e era um tal de po poc poc poc

po poc poc poc

que não dá para entender

era um tal de po poc poc poc

po poc poc poc



ATIVIDADE 2 (PULA PIPOCA)

https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k

https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k


ATIVIDADE 3 (TAMPINHAS NA CAIXINHA)

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.



ATIVIDADE 3 TAMPINHAS NA CAIXINHA

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

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

