
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

5º ANO

JULHO



ATIVIDADE 1 (JOGO DA VELHA)

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.



JOGO DA VELHA

https://www.youtube.com/watch?v=30xxzgK2RTU 

https://www.youtube.com/watch?v=30xxzgK2RTU


ATIVIDADE 2 (JUST DANCE GANGNAM STYLE)

Colocar uma música que você gosta ou 

usar a nossa sugestão Gangnam Style 

e crie sua coreografia ou siga a do just 

dance.



JUST DANCE GANGNAM STYLE

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

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


ATIVIDADE 3 (TRABALHANDO O RITMO E A ATENÇÃO)
Coloque alguns arcos no chão, um na frente do outro.

A criança vai pulando com as pernas unidas dentro do arco de acordo com a quantidade de palmas que ouvir, deve 
prestar atenção nas pausas das palmas, ele vai se deslocando para frente.

Ao final dos arcos, a criança volta realizando saltos, ele deve se abaixar, flexionar os joelhos com as pernas e pés 
unidos, colocar as mãos no chão e impulsionar para frente, até o início da atividade. 

Agora de acordo com a ordem do novo comando, a criança inicia a atividade, pulando dentro do arco com os dois 
pés, e fora do arco com as pernas afastadas, sobre o arco. Ficando atento a quantidade e as pausas das palmas. No 
final da atividade, a criança volta novamente saltando, da seguinte maneira, ela deve pôr as mãos no chão, deixar as 
pernas afastadas e retas, e saltar para frente até o início da atividade, sem flexionar os joelhos.

Agora nesta atividade, a criança vai saltar dentro do arco conforme o comando das palmas, mas com um pé só, e 
alternando. Chegando ao final a criança volta para o início saltando da seguinte forma, ela deve se abaixar com as 
pernas e pés unidos e com os joelhos flexionados, com os braços estendidos, deve tocar no chão e subir, fazendo 
um salto, estendendo totalmente o corpo para o alto.

Agora a criança vai repetir todos os exercícios da atividade, mas terá que ficar muito atento à 
quantidade e ritmo das palmas, pois agora as palmas do companheiro que está realizando a atividade 
com a criança, poderão ser batidas, rápido, devagar, lento, forte, fraco, mudando o ritmo salto.

Toda vez que terminar os saltos, a criança volta para o início da atividade repetindo os saltos.



TRABALHANDO O RITMO E A ATENÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=BJwEaj8Ayho

https://www.youtube.com/watch?v=BJwEaj8Ayho

