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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA    
    

    

Nome do Instrutor da Atividade Física: Rafael Luis Corrêa  .    

   

Projeto: Extensão do Saber.                                                   Data: 15/09/2020    

   

 Título da Atividade: Saltando e Equilíbrio.    

    

Objetivos de Desenvolvimento:    

O objetivo é fazer com que a criança vá cada vez mais superando o medo e assim consiga 

realizar com mais eficiência suas habilidades.    

    

Resumo:    

Nessa atividade vamos trabalhar algumas características dos alunos, como coordenação 

motora, raciocínio e equilíbrio.    

    

Materiais:    

 Giz ou giz de cera e fita adesiva.    

    
    

Espaços:    

Não precisa ser amplo, mas desde que a criança corra nenhum risco de se machucar.    

    
    

Registro da Atividade:    

Registre em fotografias ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp de 

comunicação nesse período de suspenção das aulas.    
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Observe atentamente:    

Observe no momento da execução se a criança está fazendo os movimentos com as pernas no 

momento do salto (para a frente, para trás e lateral), caso isso não aconteça não tem problema, 

pois só assim com bastante insistência a mesma ira se aperfeiçoar.    

    

O que fazer durante?    

Durante a execução mostre para a criança o que ela tem que fazer, durante o momento da 

atividade.    

    

    

A atividade também poderá ser acessada através do endereço:   

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas    

    

    
Atenção!!! E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus!    
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