
 

 
 

 

PLANO DE AULA 1ª semana 

 
 

ELABORAÇÃO:  
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA:  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANO/SÉRIE:  
1º ao 3º ano  

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  
50 minutos. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
1ª Semana - De 01 a 05 de junho de 2020. 

TEMA DA AULA: 
Boliche com materiais recicláveis e brincadeiras da cultura popular. 

ATIVIDADE-1:  
BOLICHE COM GARRAFAS PET 

ATIVIDADE-2:  
PASSA ANEL 

MATERIAIS: 5 a 10 garrafas pet de 2 litros (a 
quantidade e o tamanho das garrafas, ficam a 
disposição do que vocês tiverem em casa), 1 bola 
(de preferência não muito grande). 

MATERIAIS: Anel ou objeto pequeno, como 
bolinha de gude ou pedra. 
 

DESENVOLVIMENTO: O primeiro passo é enumerar 
as garrafas com números que serão equivalentes à 
pontuação do jogo (ex: 01 a 10). Em seguida, 
coloque as garrafas no espaço desejado em 
formato de triângulo, uma perto da outra. Segure 
a bola com as mãos, se afaste das garrafas com 
uma distância razoável. Por fim, role a bola para 
derrubar as garrafas. Não se esqueça de anotar o 
valor das garrafas que você derrubou.                 
OBS: Cada jogador terá direito a duas jogadas 
consecutivas para tentar derrubar as garrafas. 
Ganha o jogo quem somar mais pontos. 

DESENVOLVIMENTO: Uma criança deve ser o 
observador, enquanto o outro, de posse do anel 
escondido entre suas mãos, passa-o 
disfarçadamente para um dos demais integrante 
que devem estar enfileirados e cada um com suas 
mãos unidas. O anel deve ser passado para um dos 
alunos e cabe ao observador descobrir quem ficou 
com o anel. 
 

SUGESTÃO DE VÍDEO:  
BOLICHE GARRAFA PET: https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=KxvuPPckzlI&feature=emb_logo 
ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO: O registro destas atividades pode ser feito através de desenhos ou 
observações escritas contendo o nome da brincadeira e a data que foi realizada.  
Pais/Responsáveis peçam à criança que arquive este registro para entregar a seus professores quando as 
aulas presenciais retornarem. 

SUGESTÃO - OS REGISTROS PODEM SER FEITOS NO VERSO DESTA FOLHA, EM OUTRA FOLHA OU 
CADERNO. 
 
 
 
 
 
 
 

BOA AULA!!! 

PPáággiinnaa  nnoo  FFaacceebbooookk::  @@aannggaattuubbaasseecceedduuccaaccaaoo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=KxvuPPckzlI&feature=emb_logo


 

 
 

 

PLANO DE AULA 2ª semana 

 
 

ELABORAÇÃO: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANO/SÉRIE:  
1º ao 3º ano 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  
50 minutos. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
2ª Semana - De 08 a 12 de junho de 2020. 

TEMA DA AULA:  
Brinquedos feitos com materiais recicláveis. 

ATIVIDADE-1:  
GARRAFOBOL 

ATIVIDADE-2: 
 JOGO DO QUADRADO 

MATERIAIS: 2 garrafas pet, 1rolinho de fita crepe, 
2 rolinhos de papel higiênico, 1 bolinha de plástico 
ou de papel, 1 tesoura (tem que ser manipulada 
por um adulto). 

MATERIAIS: Giz ou fita crepe. 

DESENVOLVIMENTO: Cortaremos a garrafa pet 
para utilizarmos a parte de cima, depois 
cortaremos também o rolinho de papel higiênico 
na vertical o enrolaremos para ficar na espessura 
do gargalo da garrafa pet para poder servir de 
pegador então passaremos a fita crepe para 
prender na garrafa e fechar o rolinho, para o 
pegador ficar mais rígido pode encher de papel ou 
outro material que não esteja utilizando. Se quiser 
pode enfeitar com pintura ou figuras coloridas. 
O jogo: Divida dois campos com uma corda ou com 
uma linha. Com um participante de cada lado, o 
objetivo é manter a bolinha pelo maior tempo 
possível sem cair no chão. 
Observação: Quanto mais justa a espessura da 
garrafa com a bolinha é mais difícil jogar, então 
procure uma garrafa com maior espessura ou uma 
bolinha menor, depois de pegar bem o jeito da 
para aumentar a dificuldade. 

DESENVOLVIMENTO: desenhe no chão um 
quadrado e numere os quadrados de forma 
paralela, sendo o número 1 no primeiro quadrado, 
o número 4 no quadrado ao seu lado, o 3 acima do 
número 1 e o 2 ao lado do quadrado 3. 
Ao sinal do responsável o aluno deverá saltar no 
quadrado 1 e saltar seguindo a ordem numérica. 
Não poderá pisar em cima das linhas. O aluno terá 
o tempo de trinta segundos para realizar os saltos. 
Caso erre, o tempo será zerado.  
Depois, o adulto dará o comando dos números em 
que o aluno deverá saltar. 
 
 

SUGESTÃO DE VÍDEO:  
GARRAFOBOL: https://youtu.be/HCatakwUOcE 
JOGO DO QUADRADO: https://www.youtube.com/watch?v=kSJfrWaVYAE 

ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO: O registro destas atividades pode ser feito através de desenhos ou 
observações escritas contendo o nome da brincadeira e a data que foi realizada.  
Pais/Responsáveis peçam à criança que arquive este registro para entregar a seus professores quando as 
aulas presenciais retornarem. 

SUGESTÃO - OS REGISTROS PODEM SER FEITOS NO VERSO DESTA FOLHA, EM OUTRA FOLHA OU 
CADERNO. 

BOA AULA!!! 
 

PPáággiinnaa  nnoo  FFaacceebbooookk::  @@aannggaattuubbaasseecceedduuccaaccaaoo 

https://youtu.be/HCatakwUOcE
https://www.youtube.com/watch?v=kSJfrWaVYAE

