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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

3ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

 

DATA DE ENVIO: 08 de janeiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 02 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 11/01 

 

 

 

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... 

Como vocês estão?? 

Espero que tenham tido um natal e um ano novo cheio de paz, amor, luz e muita 

esperança. Tenho certeza que logo logo estaremos juntos novamente na escola.  

Sinto muita saudade de todos e todas vocês. 

 

Iniciaremos nossa 3ª Escala a partir desse roteiro. 

O elemento da cultura corporal que iremos estudar é o FUTEBOL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Me conta uma coisa... você gosta de futebol? Explique o porquê.  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

 
 

 

SEJA MUITO BEM-VINDA, 3ª ESCALA!!!! 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Prefere jogar ou assistir os jogos de futebol? 

 

_____________________________________________________________ 

 

3) Você já ganhou bola de futebol de presente? Caso não, gostaria de ter 

ganhado?  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Você acredita que os jogadores e jogadoras de futebol profissionais jogam 

muito bem porque já nasceram com esse talento ou porque aprenderam a 

jogar? Justifique. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5) Nas linhas abaixo, relate quais são suas principais lembranças relacionadas ao 

futebol. Por exemplo: quando jogou a 1ª vez, se já jogou e o porquê não 

gostou, se tem alguma variação do futebol que goste (golzinho, gol a gol), 

algum jogo que já assistiu ou jogou que te marcou, se prefere jogar 

presencialmente ou no vídeo game. Enfim, conte para mim qual a sua relação 

com o futebol e suas principais lembranças, sejam elas boas ou não. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

3ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

 

DATA DE ENVIO: 08 de janeiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 03 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 18/01 

 

 

 

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) Vamos vivenciar um pouco do futebol? Sei que nesse momento de isolamento 

parece difícil e impossível dentro de casa, ainda mais para quem não tem bola em 

casa, mas podemos fazer uma, o que acham? Conhecem a famosa bolinha de 

papel? Então vamos lá.. Para fazer a sua própria bola você precisará de muito 

papel (rascunho, jornal) e dois balões grandes de festa (aqueles que vão balas 

dentro).   

 

                                     
 

 

Para fazer a bola você precisará de jornais/ papéis, 2 balões grande de festa e um 

balde cheio de água:  

- Coloque todo papel no balde com agua permitindo que ele vá tornando-se 

pedaços. 

- Após esse processo, em que o papel já esteja encharcado, comece a juntá-lo e 

fazer uma bola com ele. A medida que for unindo os pedaços de papéis molhados 

eles irão se unir e assim teremos uma bola. 

- O tamanho da bola fica a seu critério.  

- Faça a bola de papel e verifique se ela está firme: amasse e modele até que 

consiga tirar o máximo de agua dela. 
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- Corte a boca dos dois balões. 

- Agora é só cobrir a bola com os dois balões e brincar  

 

2) Você pode realizar essa atividade com a bola que você criou ou com alguma bola 

que já tenha em casa. Vamos lá?? 

 

a) Escolha uma parede livre aonde você possa chutar a bola. Chute a bola com o 

objetivando que ela bata na parede e volte novamente para o seu pé. Chute a 

bola com bico de pé, com a parte interna, ou planta do pé. 

 

 
 

 

b) Agora, coloque alguns pontos na parede. Utilize fita crepe, fita isolante ou 

pedaços de papel grudados com durex (só não aconselho riscar a parede, pois 

seus pais podem não gostar muito). O objetivo agora é tentar acertar esses 

pontos na parede chutando a bola: dê três passos de distância (de gigante) e 

chute a bola tentando acertar esses pontos. Use a parte interna do pé, bico de 

pé, calcanhar, enfim, sejam criativos e criativas, e chute a bola de diferentes 

formas objetivando acertar os alvos, e relate abaixo qual foi a forma mais 

eficiente, ou seja, qual chute te possibilitou melhor atingir os pontos. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 


