
EDUCAÇÃO FÍSICA 



BASE TEÓRICA
Aprender, interpretar, e recriar diferentes práticas corporais

OBJETIVOS 
✔ Solucionar problemas corporais em 

diferentes contextos
✔ Expressar-se através do corpo e 

reconhecê-lo como instrumento de 
linguagem

✔ Resolver situação de conflito com ou 
sem auxílio do professor

✔ Ajudar os colegas e o professor na 
organização geral nas aulas

BLOCOS DE CONTEÚDOS
✔ Conhecimento sobre 

o corpo
✔ Jogos/Brincadeiras
✔ Atividades rítmicas

✔ Ginásticas  

CULTURA 
CORPORAL DE 
MOVIMENTO 

FUNDAMENTAÇÃO E ESTRUTURA 



EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 3º ANOS 

● Reconhecer os Jogos como uma das práticas lúdicas (danças, 
ginásticas, brincadeiras) que compõem a cultura  de um 
grupo .  

● Comemorar seus esforços e conquistas nos jogos e 
brincadeiras de forma respeitosa com o outro. 

● Apropriar-se das regras, materiais e espaço usado nos jogos: 
- queimada tradicional, queimada 4 cantos, queimada abelha 
rainha, queimada russa, acerte o alvo, macasbol, tripebol, 
bola ao capitão e cabo de guerra.

● Avaliar, com consciência, trajetórias dos objetos e dos 
outros em relação a si mesmo para se movimentar 
adequadamente no contexto da prática corporal.



• Demonstrar ética durante os jogos, sendo honesto com as 
atitudes dos outros e com o cumprimento das regras.

● Adaptar regras, materiais e espaço dos jogos para incluir a todos.

● Respeitar as diferentes maneiras como cada um se expressa 
(brincadeiras de roda, cantigas de roda e cantigas corda, 
propostas, rítmicas e expressivas).

● Caracterizar e respeitar as diferentes  formas de execução dos 
movimentos ginásticos (nome, como realizar, segurança, 
orientação aos colegas troca de saberes).

● Conseguir se concentrar para o início das aulas através de 
combinados que envolvam pausa, respiração, silêncio e ritmo.

●











https://docs.google.com/file/d/1eqnQCNSTO1mQs6-yMn4tKf-akjnjovDD/preview


Avalia, com consciência, trajetórias 
dos objetos e dos outros em 
relação a si mesmo para se 
movimentar adequadamente no 
contexto da prática corporal.

Avalia, com consciência, trajetórias 
dos objetos e dos outros em 
relação a si mesmo para se 
movimentar adequadamente no 
contexto da prática corporal.

https://docs.google.com/file/d/1dIek5ORkUoYeAdRP9N42wnKrvigQUILE/preview


https://docs.google.com/file/d/1DK28yTts6hg4uK1IG5VwjOoGCR-CIPNf/preview


Obrigada pela sua presença!!!


