
 

 
 

 

PLANO DE AULA 1ª semana 

 
 

ELABORAÇÃO: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANO/SÉRIE:  
4º e 5º ano  

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  
50 minutos 

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

TEMA DA AULA: 
Diversão e desafio 

ATIVIDADE-1:  
GARRAFABOL 

ATIVIDADE-2:  
ARREMESSO NA CAIXA 

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

MATERIAIS: 1 caixa (bacia ou balde) e uma bola. 
 

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: Coloque a caixa (bacia ou 
balde) em cima de uma cadeira, mesa ou mesmo 
no chão. Pegue a bola e fique a uma distância de 
pelo menos 1 metro e meio da caixa. Faça pelo 
menos 5 arremessos de formas variadas para 
tentar colocar a bola dentro da caixa, usando uma 
mão por vez (use ambas).   
Dica: fique de costas e jogue a bola por baixo das 
pernas, use apenas uma das mãos e depois a outra. 
Use a criatividade e se auto desafie! 
 
 
 

SUGESTÃO DE VÍDEO:  
GARRAFABOL: https://youtu.be/HCatakwUOcE 
ARREMESSO NA CAIXA: https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=8v-B-
gymYiM&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://youtu.be/HCatakwUOcE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=8v-B-gymYiM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=8v-B-gymYiM&feature=emb_logo


 

 
 

 

PLANO DE AULA 2ª semana 

 
 

ELABORAÇÃO: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANO/SÉRIE: 4º e 5º ano CARGA HORÁRIA SEMANAL: 50 minutos 

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

TEMA DA AULA: 
Manipulação e equilíbrio dinâmico 

ATIVIDADE-1:  
CAÇA TAMPINHAS 

ATIVIDADE-2:  
EQUILIBRISTA 

MATERIAIS: Giz ou fita crepe para traçar o chão; 7 
tampinhas de garrafas, 1 balde e 1 corda. 

MATERIAIS: Giz ou fita crepe, copos descartáveis 
ou rolos de papel higiênico e uma régua. 

DESENVOLVIMENTO: No chão desenhe um 
retângulo, depois divida o retângulo em duas 
colunas. Cada coluna deverá conter sete 
quadrados. Em seguida, distribua as tampinhas 
pelos quadrados de forma alternada. O aluno se 
posicionará fora do retângulo e, ao sinal do 
responsável, pulará dentro do primeiro quadrado 
sem tampinha com um apoio apenas (uma perna 
só) e, nesta posição deverá pegar a tampinha e 
pular para o próximo quadrado sem tampinha até 
chegar ao último. Quando chegar ao último 
quadrado, deverá acertar a tampinha dentro do 
pêndulo, que é o balde amarrado em uma corda 
que o adulto estará balançando de um lado para o 
outro. O pêndulo deverá ficar a distância de cerca 
de três passos.  

DESENVOLVIMENTO: Desenhe no chão um 
quadrado e fora do quadrado, coloque dois copos 
em cada lado quadrado. Em cima de um par de 
copos, coloque a régua.  
O aluno se posicionará dentro do quadrado e, ao 
sinal do responsável, deverá saltar para dentro e 
para fora do quadrado (4 vezes) e com o dorso do 
pé direito (peito do pé), ele deverá levantar a 
régua, sem deixa-la cair, e colocá-la em cima do 
outro par de copos. Em seguida, repetir o processo 
de saltar quatro vezes e conduzir a régua aos 
outros copos.  
Depois, experimente fazer a atividade com outro 
pé e outro objeto que você tenha em sua casa, 
como lápis, folha, papelão, etc. 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
SUGESTÃO DE VÍDEO:  
CAÇA TAMPINHAS: https://www.youtube.com/watch?v=PUHpiM32paI 
EQUILIBRISTA: https://www.youtube.com/watch?v=NomzcyMW10g 

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 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=PUHpiM32paI
https://www.youtube.com/watch?v=NomzcyMW10g

