
 

ATIVIDADE – 1  

1ª SEMANA - 07 DE JULHO DE 2020.  
CARGA HORÁRIA: UMA AULA (50 minutos). 

ATIVIDADE: 
GOL DE TAMPINHAS 

MATERIAIS:  
3 Tampinhas de garrafa 

DESENVOLVIMENTO:  
Essa é uma brincadeira bem fácil de fazer, posicione duas tampinhas como um gol de futebol, com a 
tampinha que sobrou tente marcar um gol, dando um toque na tampinha. 
Retire a tampinha que ficou mais longe e use essa como bola para marcar mais gols, e assim por diante 
as tampinhas mudam de função, sempre a que estiver mais distante é a que deverá ser lançada, sendo 
assim o gol pode mudar de lugar e de tamanho. 
SUGESTÃO DE VÍDEO 
GOL DE TAMPINHAS https://www.facebook.com/164058814192261/posts/659386477992823/ 

ATIVIDADE – 2  

2ª SEMANA - 14 DE JULHO DE 2020.  
CARGA HORÁRIA: UMA AULA (50 minutos). 

ATIVIDADE: 
ACERTE O ALVO 

MATERIAIS:  
Bolinhas de pingue-pongue (ou bolinhas de desodorante rolon), copos descartáveis (ou copos 
de plástico), rolo de papel higiênico (ou de guardanapo) e fita adesiva.  

DESENVOLVIMENTO: 
 
Prenda os copos na ponta da mesa com a fita 
adesiva, um do lado do outro. A criança deve se 
posicionar do lado oposto à posição dos copos e 
lançar uma bolinha de cada vez assoprando a 
bolinha com o rolo de papel. O adversário deve 
esperar a sua vez, que ocorre só depois do 
competidor anterior fazer todos os arremessos e, 
assim, sucessivamente. Vence quem conseguir 
colocar mais bolinhas nos copos. 
 
 

1º AO 3º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

https://www.facebook.com/164058814192261/posts/659386477992823/


 

ATIVIDADE – 3 

3ª SEMANA - 21 DE JULHO DE 2020.  
CARGA HORÁRIA: UMA AULA (50 minutos). 

ATIVIDADE: 
CIRCUITO DE SALTOS 

MATERIAIS:  
Fita adesiva, corda ou cabos de vassouras e garrafas pet.  

DESENVOLVIMENTO: 
Trace no chão uma linha com a fita adesiva ou outro material (como giz ou cabo de vassoura), que 
deverá formar um “L” no chão. Em seguida, forme uma linha com as garrafas pet em pé ou deitadas, 
mantendo uma distância entre elas. 
Na primeira linha traçada no chão deverão ser realizados dez saltos com dois pés juntos, saltando de um 
lado para o outro. Na linha seguinte, deverá saltar dez vezes alternando os pés. E, na última linha, deverá 
saltar com os dois pés juntos sobre as garrafas. Repetir o processo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUGESTÃO DE VÍDEO:  
CIRCUITO DE SALTOS: https://www.youtube.com/watch?v=0D28Kz0a3kc 
 

 

1º AO 3º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

https://www.youtube.com/watch?v=0D28Kz0a3kc


 

ATIVIDADE – 4  

4ª SEMANA - 28 DE JULHO DE 2020.  
CARGA HORÁRIA: UMA AULA (50 minutos). 

ATIVIDADE: 
CIRCUITO DA PSICOMOTRICIDADE 

MATERIAIS:  
Objetos diversos que sirvam de obstáculos (4 objetos), latas vazias, caixas de leite, garrafas pet, cabo de 
vassoura, bola e bacia, balde ou assadeira. Você poderá improvisar de acordo com o material que tiver 
disponível em casa. 

DESENVOLVIMENTO: 
- Organize os objetos em fila com uma distância de 
aproximadamente um metro. Sequência do circuito: 
1º Correr em zigue-zague; 
2º Em zigue-zague se deslocar com os 4 apoios no chão; 
3º Fazer o zigue-zague com um pé só (vai com o direito e 
volta com o esquerdo); 
Você deverá ir e voltar 3 vezes em cada exercício. 
- Peça para alguém segurar uma vassoura e balançá-la 
para a direita e para a esquerda (no chão) e você deverá 
saltar sem deixar que o cabo da vassoura toque seus pés.  
Alguém deverá marcar 1 minuto ou contar de 20 a 30 
saltos. 
- Coloque a bacia ou balde no chão, ela deve estar acima 
da sua cabeça, deitado no chão você deverá colocar a 
bola que estará em seus pés, dentro da bacia.  
Repetir 10 vezes esta atividade. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGESTÃO DE VÍDEO: 
CIRCUITO DA PSICOMOTRICIDADE - https://www.youtube.com/watch?v=E9BgJoY_mDE 

 

1º AO 3º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

https://www.youtube.com/watch?v=E9BgJoY_mDE

