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PRIMEIRA SEMANA 

 

JUNTO COM SEUS ALUNOS REFLITAM SOBRE OS MASCOTES DAS OLIMPÍADAS E CRIE OU 
RECRIE A ATIVIDADE PRINCIPAL, AUMENTANDO A DIFICULDADE OU ESCOLHENDO OUTRAS 

PRÁTICAS LÚDICAS PARA DEIXAR ESSA AULA AINDA MAIS DIVERTIDA. 
 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e de  
precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as atividades vivenciadas. 

 
 

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

 
ALONGAMENTO E AQUECIMENTO PARA CRIANÇAS: https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Em pé com as pernas afastadas: 
Elevar o braço até altura do ombro, olhar para trás girando o tronco, voltar e repetir do 
outro lado, fazer por 10 vezes de cada lado. 
Descansar 20 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas (polichinelo), fazer por 30 vezes. 
Descansar 25 segundos. 
Alongar o tronco inclinado para o lado, elevando os braços acima da cabeça, vá alternando 
os  lados, fazer por 7 vezes de cada lado. 
 Descansar 25 segundos. 
Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas, fazer por 30 vezes 
Descansar 25 segundos. 
Com as pernas afastadas e braços elevados e estendidos na altura dos ombros,  como se 
fosse sentar e volte estendendo os joelhos, fazer por 12 vezes 
Descansar 25 segundos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lShTry5EBts
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Elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro para o lado, agachar tocar 
com as duas mãos no solo e elevar os dois braços acima da cabeça inclinando o corpo inteiro 
para o outro lado, repetir 7 vezes de cada lado. 
Descansar 30 segundos. 
Saltar lateralmente elevando os braços,   de um lado para o outro,  por 20 vezes. 
Descansar 30 segundos. 

Saltar no lugar juntando e afastando braços e pernas( polichinelo), fazer por 30 vezes. 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
 

“Os esportes de precisão são aqueles cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível 

de um alvo, ou atingi-lo”. 

 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

                                                               

                                   

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

                                                                     As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

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. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lnopCbtwhjo&feature=youtu.be
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             CONECTANDO OLÍMPICO - TÓQUIO 2020 

 

MASCOTE 
 

 
 

 
Mascotes das Olimpíadas e Paraolimpiadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=xcUrCZWS3Dw 

 

Tóquio 2020/2021 apresenta oficialmente os mascotes Miraitowa e Someity. 

Mascote dos Jogos Olímpicos, o robô com feições felinas tem no seu nome a junção das 

palavras japonesas futuro e eternidade (Mirai + Towa, respectivamente). Dessa maneira, 

o mascote busca trazer um sentimento de eterna esperança no coração das pessoas ao 

redor do mundo. 

Miraitowa é a mascote das Olimpíadas, e Someity é o símbolo das Paralimpíadas. Já 

a mascote das Paralimpíadas de Tóquio é Someity, criatura inspirada nas tradicionais flores 

de cerejeira do Japão e que tem um incrível poder mental e força física, simbolizando a 

superação de obstáculos dos paratletas. 

Outro representante dos jogos olímpicos é o mascote, que muda a cada edição. O primeiro 

mascote oficial foi apresentado na Olimpíada de Munique, em 1972. O Waldi, como era 

chamado, foi inspirado na figura de um cachorro da raça dachshund, muito comum na 

região. 

Desde então, os países que receberam os jogos criaram mascotes com base em suas 

características regionais. Já teve urso, águia e até montanhas personificadas, mas o que mais 

inspirou a criação de mascotes olímpicos até hoje foi a mistura de elementos. Nos jogos de 

Pequim, em 2008, por exemplo, foram cinco mascotes representando desejos. Em Londres 

https://www.youtube.com/watch?v=xcUrCZWS3Dw
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e Atlanta, os personagens criados não tinham forma de animais, eram desenvolvidos em 

computador e misturavam diversos formatos. 

No Rio 2016 os mascotes foram o Vinícius e o Tom. 

Tom, batizado via votação popular com o nome do famoso cantor, compositor e maestro 

tom Jobim é uma criatura mágica, nascida no dia 2 de outubro de 2009, dia que o Rio de 

Janeiro foi escolhido como sede dos jogos olímpicos e paralímpicos. ele nasceu da alegria 

dos brasileiros em sediar o evento. E se seu amigo Vinícius representa os animais, Tom 

representa a natureza e toda a flora brasileira. Sua missão é " inspirar a todos a usar a 

criatividade e determinação para alcançar sempre mais e se divertir." 

 

Atividade Prática: Desenhe os mascotes das Olimpíadas do Japão e do Brasil que 
você mais gostou, as devolutivas podem ser realizadas na forma de desenho, textos, 
formulários, fique atento as dicas do seu Professor. 

 

 
VOLTA À CALMA 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 
Relaxamento para crianças - Método Koeppen: https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

Sentado em um local respire lentamente. 

Imagine que você é uma gato e estique os braços para frente e depois para cima, alongue 

bem. 

Solte os braços deixando estendidos ao lado do corpo. 

Inflar as bochechas, segurar e depois relaxar. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM
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QUINTA SEMANA 
 

Esportes de marca e precisão de forma lúdica 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e 
de  precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as atividades vivenciadas. 

 

     AQUECIMENTO 
Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança REPETIR UMA VEZ SÓ 

 

 
 

Alongamento lúdico infantil: https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk 

                                                                              As atividades do vídeo estão relatadas abaixo 
 

(PARA O AQUECIMENTO, CADA MOVIMENTO DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE 20 A 30 SEGUNDOS.) 
 

Observação: todos os movimentos deverão ser realizados em posição sentados. 

1.Posição de pernas estendidas e balançando os pés. 
2.Posição de pernas estendidas segurar as pontas dos pés. 
3.Sentado batendo os pés no chão. 

1. Sentando e com as pernas flexionadas próximo ao peito abraçar o joelho. 

1. Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 
corpo para abrir e fechar as mãos. 
1. Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 
corpo com as mãos fechadas, realizar a rotação do pulso (girar). 
 

Observação: esses exercícios deverão ser realizados em pé. 

1. Em pé, com os braços elevados acima da cabeça, flexionar o tronco devagar e 
tenta pegar o pé com as mãos. 

2.Corrida no lugar.                                                                                                                  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk
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ATIVIDADE PRINCIPAL 
 

CONECTANDO OLÍMPICO - TÓQUIO 2020 

JAPÃO OLÍMPICO  

 

VÍDEO OLÍMPICO - JULHO CONECTANDO: https://youtu.be/o8a2A--Ol-o 
 

As aulas retornaram e as olimpíadas estão a todo vapor em Tóquio, vamos realizar um 
resumo do que aprendemos em Junho. 

As olimpíadas começaram no dia 23/07 com a cerimônia de abertura, você assistiu? 

Os jogos olímpicos são a festa de todos os esportes e vários países participam de várias 
modalidades esportivas como basquete, skate, badminton, futebol, judô, voleibol e etc. 

O mascote está vibrante com tantos esportes e medalhas, o nome dele é MARAITOWA e 
significa a junção das palavras futuro e eternidade em japonês. 

A chama foi acesa no dia da abertura dos Jogos Olímpicos e a bandeira foi hasteada na 
cidade de Tóquio, o lema olímpico mais rápido, mais alto e mais forte, resume a postura dos 
atletas precisam ter para alcançar seus objetivos. 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: Você vai enviar para seu professor ou professora usando sua 
criatividade um lema olímpico para você alcançar os seus objetivos, seja na escola ou no 
esporte. 

E você também pode escolher um esporte que esteja passando na TV de esportes que o 
Brasil está participando e anotar 3 nomes de atletas que estão representando o Brasil. 

Eles vão ficar esperando suas respostas ou seu lema olímpico, as devolutivas podem ser 
realizadas na forma de desenho, textos, formulários, fique atento as dicas do seu 
Professor. 

https://youtu.be/o8a2A--Ol-o
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“ Velocidade é o movimento ou deslocamento rápido entre uma determinada distância percorrida e o tempo 
gasto no percurso. A corrida é um esporte de marca onde essa distância percorrida pode ser medida em metros 
e o tempo em segundos.” 

 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

     

 
 

Corrida de Velocidade: https://youtu.be/mUc0VDawAMA 

 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Materiais: 01 balde e 05 objetos pequenos. 
1. A criança terá que levar 05 objetos um de cada vez, de um lado ao outro, em uma 

distância de 20 passos, tentando fazer o menor tempo possível. 
 

               VOLTA À CALMA 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 
 

 
 

Relaxamento dos animais para crianças: https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 
 
 

1. Relaxamento do gato: Primeiro vamos colocar as mãos e os joelhos no chão, respire 
profundamente pelo nariz e quando soltar o ar curve as costas levando o queixo no 
peito e ao mesmo tempo pressione o chão com as mãos. Descanse e repita. 

https://youtu.be/mUc0VDawAMA
https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw
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2. Posição do cachorro: Vamos continuar com as mãos e joelhos apoiados no chão, 
respire fundo pelo nariz e quando soltar o ar estenda as pernas e braços empurrando 
o chão com as mãos, relaxe a cabeça e olhe para os pés, coloque novamente o joelho 
no chão e descanse. Pode repetir mais uma vez. 

3. Posição da serpente: Deite de barriga para baixo coloque as mãos ao lado dos 
ombros, sinta a respiração, puxe o ar pelo nariz pressionando o chão com as mãos 
levantando a cabeça e o peito ao mesmo tempo, solte o ar pela boca devagar. Voltar, 
apoiando a testa no chão para descansar e repita novamente. 

4. Respiração da abelha: Sente com as pernas cruzadas, respire fundo e quando soltar 
o ar pressione suavemente as orelhas com os dedos indicadores tampando os 
ouvidos e fechando os olhos. Repita quantas vezes quiser. 

 

 


