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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

3ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04 

 

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 04 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 22/02 

 

 

QUERIDAS CRIANÇAS E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

 

Abraços, Profa. Valleria.  

 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

Oie... 

Tudo bem por aí?? 

Espero que tenha aproveitado as férias, se divertido bastante e que esteja cheio (a) de 

energia para retornar às atividades. Sigamos firmes, e cheios de esperança que logo logo 

estaremos juntos novamente, e com segurança. 
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1) Vamos dar continuidade à 3ªescala? 

 Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. 

 

 
 

a) Essa figura representa qual modalidade esportiva?  

 

________________________________________________________________ 

 

b) Observando os jogadores/jogadoras posicionados em campo, você consegue 

identificar qual o objetivo do jogo? Explique com clareza e dedicação. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Esse posicionamento dos jogadores/jogadores indica qual momento do jogo? 

Explique. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

d) Vamos brincar de “Fut-boliche”?  

Você vai precisar de no mínimo 5 garrafas pets recicláveis, – pode ser de 2 

litros, 500ml, não importa o tamanho – mas também pode ser lata de óleo, 

garrafinha do detergente vazia, o importante é ter garrafas (não pode ser de 

vidro); e uma bola (a que tiver em casa). 
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Regras: 

1) Convide alguém da sua família para brincar com você – não há limites de 

participantes, ok? E caso não tenha ninguém para realizar essa atividade 

com você, não tem problema, pode fazer sozinho (a) mesmo, tá bom?  

2) Enfeite as garrafas, seja criativo (a), coloque um pouco de água nas 

garrafas (para ficarem mais fixas ao chão), e as organize como um jogo de 

boliche. 

 

 
 

3) Após organizar as garrafas, conte 5 passos de gigante de distância das 

garrafas, posicione a bola no chão, e tente derrubar as garrafas chutando a 

bola.  

4) Serão 5 rodadas, e você terá duas chances a cada rodada. Marque no 

quadro abaixo a quantidade de garrafas que foram derrubadas a cada 

rodada por cada jogador/ jogadora, e divirta-se!!! 

5) Lembre-se de observar a maneira que você chuta a bola (com qual a parte 

do pé), e verifique qual o tipo de chute que dá a direção mais exata que 

você precisa para derrubar as garrafas. Experimente vários tipos de chute. 

E lembre-se: não há um chute correto, e sim aquele que te deixa mais 

confortável e que te auxilia mais. 

 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO FUT-BOLICHE 

 

 Jogador (a) 1 

Nome: 

 

Jogador (a) 2 

Nome: 

Rodada n° 1   

Rodada n° 2   

Rodada n° 3   

Rodada n° 4   

Rodada n° 5   
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

3ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05 

 

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 05 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 01/03 

 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) Atualmente, o futebol pode ser jogado por todas as pessoas, seja com um esporte 

de alto rendimento (profissional) ou como lazer (momento de diversão, distração, 

de não obrigação). Sabemos que, embora os jogadores e jogadoras profissionais 

gostem muito do esporte e que escolheram o futebol como profissão, eles/ elas 

têm obrigações como todo e qualquer trabalhador (a) para cumprir, mas também 

seus direitos. Embora todas as pessoas possam escolher o futebol como profissão, 

sabe-se que nem sempre foi assim. Antigamente, existiam leis, aqui no Brasil, que 

proibiam as mulheres de jogar futebol. Utilizando seus conhecimentos sobre as 

temáticas que já trabalhamos até aqui, e também seu ponto de vista, por que você 

acha que essa lei existia? Você concorda? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2) Leia o texto abaixo, e sublinhe os trechos que você considerar mais importante. 
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                                                      Você sabia??? 

 
 

O Brasil sempre foi um país que teve vários jogadores de futebol 

profissional em destaque, tais como: Pelé, Ronaldo, Robinho, Ronaldinho 

Gaúcho, Neymar, entre outros. Nosso país tem o futebol como um elemento 

importante da nossa cultura, e isso não podemos negar. Não podemos negar 

que o futebol no nosso país é um elemento importante da nossa cultura. 

Embora nossas leis garantam que todas as pessoas devam ser tratadas da 

mesma maneira, a cultura e o modo como nossa sociedade tratam homens e 

mulheres, por vezes, reforçam a desigualdade. Sabe-se que a Marta, jogadora da 

seleção brasileira, já foi eleita seis vezes como a melhor jogadora do mundo, e 

mesmo assim, ao se comparar o seu salário com o dos jogadores homens, ainda 

assim é atribuído a ela um salário menor. 

Não só o futebol, mas também em outras profissões, por vezes há essa 

diferença salarial. Essa diferença salarial não ocorre somente no futebol, mas 

também em outras profissões. Às vezes, algumas profissões nem permitem que 

mulheres ocupem determinados cargos devido ao preconceito existente entre 

homens e mulheres.  

Nessas novas gerações as crianças têm muitos elementos e conhecimentos 

o suficientes para combater os preconceitos e lutarem para que as mulheres sejam 

respeitadas. Meninos e meninas, é necessário que vocês olhem um para o outro 

como seres humanos com amor e respeito, que entendam a importância da 

igualdade de oportunidades, pois temos as mesmas capacidades. Aprendemos na 

infância que a tolerância e o respeito deve ser sempre o melhor caminho para que 

quando chegar a fase adulta tornemos o mundo um lugar mais bonito para se viver.  

 

3) Observe a charge abaixo e descreva, por meio de um texto, o que você 

compreendeu da imagem, refletindo juntamente com as questões trabalhadas 

anteriormente sobre a temática das mulheres no futebol. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Jogo dos 7 erros:  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

3ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

 

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 06 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 08/03 

 

QUERIDAS CRIANÇAS E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

 

Abraços, Profa. Valleria.  

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) No último roteiro falamos sobre o respeito e as oportunidades que todas as pessoas 

devem ter para poder conhecer melhor suas capacidades e assim escolher quais 

esportes praticar ou qual profissão escolher. Quando fazemos isso, estamos 

incluindo a todos. E falando inclusão, você já ouviu falar em futebol 

paraolímpico? Caso conheça, escreva um pouco sobre ele. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Quando nascemos, somos todos dotados dos mais diversos órgãos do sentido: 

visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas algumas pessoas durante o período de 

gestação da mãe, ou por motivos de doença, acidente, etc, podem perder a 

funcionalidade de alguns desses órgãos. Sendo assim, com intensão de incluir a 
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todos (as) nos campeonatos esportivos, os Comitês paraolímpicos inseriram 

alguns campeonatos e competições que pudessem incluir pessoas com deficiência. 

No futebol paraolímpico, por exemplo, especificamente o futebol para cegos, 

podem participar do jogo os jogadores/jogadoras que possuem baixa visão ou que 

tiveram perda total da visão.  

 

 

 Mas professora, como eles fazem para identificar aonde está a bola já que além de 

ter baixa ou ausência da visão, também estão de os olhos vendados? E o goleiro, por 

que ele está sem a venda nos olhos? 

 

Vamos lá...  

No futebol para cegos utiliza-se uma bola especial que tem um sininho dentro, 

chamado gizo. A medida que eles chutam a bola ou que ela rola pelo chão, o guizo 

emite o som do sino, e assim, por meio da audição, os jogadores/jogadoras conseguem 

localizar a bola. E de acordo com as regras, o goleiro é o único jogador (a) que pode 

ter visão total. 

 

 

                         
            Bola com Guizo                                                            Guizo 

 

 

3) Vamos experimentar como seria o futebol para cegos? 

 

Você vai precisar de: uma bola; copos descartáveis; um saco de lixo; e algo para 

vendar os olhos. 
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a) Para começar, vamos precisar de 5 copinhos descartáveis. Quebre eles, 

deixando-os semelhantes a uma cortininha, em seguida, coloque os copinhos 

dentro do saco de lixo junto com a bola. 

b) Faça um nó bem forte no saco para que não se solte, e não esqueça de tirar 

todo o ar do saco antes de fechá-lo. Corte as pontinhas do nó caso estejam 

grandes, e pronto, temos uma bola para futebol de cego. 

c) Convide alguém para jogar com você e use a imaginação para fazer as regras. 

Pode ser um tocando para o outro, podem ser tentativas de acertar marcações 

na parede ou até mesmo derrubar as garrafas pets utilizadas para o boliche, e 

não esqueça de vendar os olhos para jogar. 

d) Descreva nas linhas abaixo como foi a experiência, qual jogo e regras 

escolheu, e se quiser e puder, me mande vídeo ou fotos da experiência e da 

bola. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

3ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

 

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 07 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 15/03 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

Você ouviu falar no futebol de pântano??  
 

Fiz algumas pesquisas sobre o assunto, e parece ser muito divertido! 
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O futebol de pântano surgiu na Finlândia em 1997, e atualmente existem 

cerca de 260 times no mundo. Essa versão do futebol possui algumas regras 

específicas. 

O jogo é realizado em um espaço de 30 x 60 m, ou seja, apenas 25% do 

tamanho de um campo oficial de futebol, e a duração do jogo são dois tempos 

de 10 minutos. 

Existem outras especificidades também. O pênalti, por exemplo, para ser 

cobrado, o jogador (a) deve lançar a bola para o alto com a mão e depois chutá-

la. Bacana, né? 

 

 
 

 

1) O futebol, considerado uma “paixão nacional” no Brasil, e tem diversos estilos, 

sejam eles de competição, cooperativos ou por lazer. Algumas pessoas conhecem 

apenas o futebol de campo, aquele que passa na TV e tem diversos tipos de 

campeonatos. Mas o que nem todos sabem, é que o futebol tem uma diversidade 

de variações. Quais estilos de futebol profissional você conhece ou já ouviu falar? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2) O futebol não se resume apenas a aqueles jogos que acontecem nos gramados com 

times internacionais e nacionais nos estádios, não é somente aqueles campeonatos 

transmitidos pela TV com jogadores/ jogadoras profissionais e com patrocínios; 

o futebol não é a chuteira nova que a Nike lançou ou contratações milionárias. O 

futebol, para além dos holofotes da internet, revistas e TV, se consagra como uma 

possibilidade divertida e de fácil acesso para todos e todas, pois basta ter um 

espaço (rua, praça, calçada, quintal), uma bola (qualquer bola ou objeto – já 

brinquei até com garrafinha de pichula) para que ele aconteça.  

Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de golzinho na rua da minha 

casa com os meus amigos. Colocávamos um par de chinela de cada lado 

representando o gol, o meio fio da rua era considerada a linha lateral, e jogávamos 

com times de duas ou três pessoas de cada lado. E vocês, quais variações do 

futebol conhecem e gostam de jogar? Cite no mínimo 5 variações, e caso não 

conheça nenhuma, realize uma pesquisa. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Das cinco variações do futebol que você citou na atividade acima, escolha duas e 

descreva com clareza e dedicação as principais regras e objetivos dessas variações 

do futebol escolhidas. 

 

N° 01:  

 

 

 

 

 

 

 

N° 02: 
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4) Agora, escolha uma dessas variações do futebol que você citou na questão n° 03, 

e no espaço abaixo, faça um desenho que represente esse jogo. Para representar 

os jogadores / jogadoras, no desenho, escolha alguns de seus colegas da escola, 

coloque nome, desenhe o espaço/ local em que o jogo acontece. Seja criativo 

(a)!!!! O desenho também é uma forma de representar o conhecimento. E não se 

esqueça de colocar o nome do jogo. 

 

NOME DO JOGO: 

 

 


