
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 4ª SEMANA – 4º ano C – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 06/04/2020 A 09/04/2020 
 

 
Professor: Paulo Henrique 
 
Área do conhecimento: Educação Física 
 
Conteúdos:  
Esportes de campo e taco. 
 
Habilidades:  
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 
individuais de desempenho dos colegas; 
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem; 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 
características dessas práticas. 

 

Atividades:  

• Alongamentos; 

• Brincadeiras; 

• Competições. 
 
 
Recursos para as aulas:  
Caderno e estojo. 
Encontro (s) online:  
Terça- feira, dia 07/04/2020 às 14h05. –  Atividade domiciliar VI 
Quarta – feira, dia 08/04/2020 às 14h55. – Atividade domiciliar VII 
 
 
 
Orientações:  
Em caso de dúvidas, estou à disposição pelo fórum no aplicativo, ou em nossa sala 
virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade Domiciliar VI – 07/04/2020 
 

OBSERVAÇÕES: 

      - Pegue uma folha (pode ser sulfite ou de caderno) para responder/ realizar a atividade, 
caso não haja possibilidade de impressão; 
 
      - Esta tarefa deverá ser devolvida/apresentada ao professor na ocasião do retorno das 
aulas, quando as mesmas forem normalizadas. Não precisando enviá-las nesse momento. 
 

 
 

Esportes de campo e taco 
  Esportes de campo e taco são modalidades que têm como 
objetivo rebater a bola o mais longe possível para se percorrer o 
maior número de vezes as bases (ou a maior distância entre as 
bases) e, assim somar mais pontos. 
   Suas regras mudavam dependendo da região em que era 
praticado, mas o objetivo principal era rebater a bola o mais longe 
possível para marcar pontos e evitar com que a dupla            

adversária acertasse a bolinha na “casinha”. 
 
 
Acesse os links abaixo: 

1) Criket – Saca essa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6RpY7BYypg 

 

2) Jogo de taco 

            https://www.youtube.com/watch?v=tH-Gd6nHq18 
 

A) O que esses jogos têm em comum? 

 

B) Quais são os materiais que são usados no críquete? 

 

C) Pesquise as regras do jogo de taco. 

            EDUCAÇÃO FÍSICA – ESPORTES DE CAMPO E TACO                              

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSOR: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___     

https://www.youtube.com/watch?v=x6RpY7BYypg
https://www.youtube.com/watch?v=tH-Gd6nHq18


                                                                     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atividade Domiciliar VII – 08/04/2020 
 

OBSERVAÇÕES: 

      - Pegue uma folha (pode ser sulfite ou de caderno) para responder/ realizar a atividade, 
caso não haja possibilidade de impressão; 
 
      - Esta tarefa deverá ser devolvida/apresentada ao professor na ocasião do retorno das 
aulas, quando as mesmas forem normalizadas. Não precisando enviá-las nesse momento. 
 
 
Acesse o vídeo no link abaixo : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x80KiqtHfEU 
 

A) Com ajuda de um adulto, pesquise outros esportes de campo e taco. 

 

 

B) Peça ajuda ao adulto e crie um jogo de taco, que seja possível realizar em ambientes 

pequenos. Pode ser jogo de taco em forma de tabuleiro, ou utilizando os pés com 

materiais alternativos. 

 
 
 
 

            Educação Física – ESPORTES DE CAMPO E TACO            

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSOR: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___     

https://www.youtube.com/watch?v=x80KiqtHfEU

