
 
 
                                                                                                 Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNIA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

Estudante realize as atividades no seu caderno. 
 

EMEF: “ITAPUTANGA” 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA  -      ATIVIDADES PARA 1º E 2º ANOS 

TEMA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

OBJETIVO: Trabalhar o raciocínio rápido e ludicidade 

 

Atividade 1: Boca de Forno. 

1- Jeito de Brincar: Podem brincar em dupla ou grupo. 

 Uma pessoa é escolhida para ser o rei. Ela dará ordens para que o resto do grupo 

cumpra. 

O rei diz: "Boca de forno." 

O grupo responde: "Forno." 

O rei: "Tirando bolo?" 

O grupo: "Bolo."  

O rei: "Quando eu mandar..." 

O grupo: "Vou." 

O líder: "E se não for?" 

O grupo: "Não ganha." 

O líder: "Senhor rei mandou trazer três pedrinhas (ou qualquer outra coisa)." 

A criança corre para buscar o que foi pedido e retorna o mais rápido possível com o 

produto. Quem chegar primeiro ganha e tem o direito de ser o rei na próxima rodada. 

O grau de dificuldade vai aumentando conforme as tarefas vão sendo cumpridas. 

 

O vídeo a seguir mostra algumas sugestões de como brincar de boca de forno: 

Clique no link e assista: https://www.youtube.com/watch?v=aeSSgXbJsbA 

 

Atividade 2: Batata Quente 

Material: bola de borracha ou outro objeto que possa ser manuseado com facilidade. 

Execução:  

 Essa atividade deve ser feita com três ou mais pessoas, então pode chamar a mamãe, 

irmãos, papai, vovó, primos, ou quem estiver em casa com você. 

Deve-se formar um círculo, enquanto o aluno ficará de costas para esse círculo, de 

olhos fechados e é ele quem vai dar o comando: Queimou! 

Os demais participantes precisam passara bola (ou objeto escolhido) de mão em mão, 

um ao outro ao mesmo tempo que cantam uma canção: batata quente, quente, quente, 

quente... quando o aluno de fora disser: queimou! O participante que fica com o objeto 

troca de lugar com ele e passa a dar o comando. 

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

