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PROPOSTAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AS 

CRIANÇAS DOS QUARTOS ANOS NO PERÍODO DE QUARENTENA 

SEGUNDA QUINZENA - 05/05/2020 

Prezadas Famílias, 

O mundo está vivendo tempos difíceis, que é o de garantir a preservação 

da vida. Momento que exige cuidado, perseverança e muita solidariedade. 

Durante este período, estamos sugerindo propostas de interações, na 

relação, entre família e escola, com o objetivo de tornar este momento mais leve, 

procurando minimizar esta fase tão delicada.  

Aqui vocês encontrarão propostas para serem realizadas pelas crianças 

e por toda família.  

Orientações Gerais para os Responsáveis: 

• A interação da sala de aula é fundamental para a aprendizagem das 

crianças, no entanto, nos encontramos em um momento adverso e por 

isso esse material tem o intuito de proporcionar as crianças momentos de 

interação familiar de forma lúdica. 

• Essas propostas não têm a intenção de substituir as aulas presenciais. 

• As propostas não são obrigatórias, nem necessitam ser entregues aos 

professores. 

• As sugestões foram elaboradas pelas professoras e professores de forma 

que as crianças pudessem manter o vínculo com a escola, por meio de 

momentos culturais e lúdicos. 

• As propostas serão disponibilizadas, incialmente, a cada quinze dias. 

• Algumas propostas podem necessitar do auxílio de um adulto, no entanto, 

o adulto responsável deve estimular a autonomia, dando dicas, mostrando 

exemplos de como a proposta pode ser realizada. 

• Os materiais sugestionados podem ser substituídos por qualquer outro 

disponível em casa. 
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Olá, queridas e queridos estudantes! 

Como foram as duas semanas passadas por aí com os familiares? 

Espero que tudo tenha ocorrido bem e que estejam sendo amorosos com as 

pessoas que cuidam de vocês. Nesse momento todos precisamos colaborar, 

não é mesmo?  

Estou com saudades! 

Meu convite dessa vez é para que fabriquem alguns brinquedos em casa. 

Vamos lá? 

Jogo de Tabuleiro 

Você conhece o jogo da Trilha? É um jogo de tabuleiro muito divertido. 

 

Regras do Jogo https://www.youtube.com/watch?v=uyLbPFbeL44 

Como fazer o tabuleiro: https://www.youtube.com/watch?v=i2oI3RshDeU 

Materiais: Um pedaço de papelão com tamanho de 26 cm x 26 cm; Tesoura; Cola; 

Folha de papel; Tampinhas de garrafa (ou algum grão, por exemplo: feijão, grão 

de bico, etc) 

Convite alguém para ajudar e para jogar com você! 

Se você quiser jogar online:  

https://opsgamesonline.blogspot.com/2012/03/trilha-online.html 

https://www.youtube.com/watch?v=uyLbPFbeL44
https://www.youtube.com/watch?v=i2oI3RshDeU
https://opsgamesonline.blogspot.com/2012/03/trilha-online.html
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Brincadeiras Açorianas 

Vocês conhecem o Pião? É uma brincadeira de origem açoriana, ou seja, dos 

primeiros portugueses que habitaram Florianópolis. Vou convidar você a fazer 

um Pião de forma artesanal, com tampinha de garrafa, e que chamamos de 

Piorra. Hoje em dia é comum brincar de Beyblade. 

 

 

 

Vamos criar o nosso? 

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

 

Peça ajuda para algum familiar para USAR A TESOURA!  

Pode usar palito de dente no lugar do palito de churrasco.  

 

Divirtam-se! 

 

 

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

