
 

 

 

Planejamento Anual 2022 

Disciplina: ED. FÍSICA  Série: 4 ºano Ensino: FUND. 

Prof.  Andrea 

 
Objetivos da Área 
 
-Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando características do grupo, sem discriminações físicas, pessoais, sexuais ou sociais. 
- Desenvolver o conhecimento sobre o corpo e os cuidados com o seu e dos outros.      
- Favorecer as interações sociais, procurando adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 
lúdicas e esportivas, buscando a solução de conflitos de forma não violenta. 
 - Estimular a criatividade e a expressão corporal. 
 - Desenvolver as capacidades físicas motoras. 
- Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, alimentação e 
atividades corporais, para uma melhor manutenção de saúde. 
 
  

 
Habilidades Específicas 
 

-Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes. 
 
-Experimentar, fruir e identificar as variadas brincadeiras. 
 
-Experimentar, fruir e recriar de forma coletiva, combinações de diferentes elementos na ginástica geral 
 
-Experimentar e fruir jogos variados, reconhecendo a importância do trabalho em equipe para o alcance de um objetivo 
comum. 
 
-Identificar as habilidades motoras básicas envolvidas nas brincadeiras e jogos. 
 
-Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios corporais na ginástica. 
 
 

 
Conteúdo do 1º trimestre 
 
- Jogos de apresentação 
 

 - Conhecimento do corpo – sensibilização sobre as mudanças no corpo em atividades físicas e em repouso. 
 
 - Psicomotricidade- lateralidade- Habilidades motoras básicas: deslocamentos variados, com e sem elementos. 
  
- Ginástica geral com e sem elementos 
 
- Alongamentos. 
 
- Aplicação de jogos recreativos de maior aceitação para o grupo. 
 
- Socialização - atividades de cooperação 
. 
- Jogos motores simbólicos 
 

- Movimentos globais de corridas realizados de acordo com o espaço. 
 

- Jogos adaptados. 
 

-Escalada esportiva 
  

 
 
 



 
Conteúdo do 2º trimestre 
 
 - Conscientização corporal: Dominância lateral 
 
 - Circuito de atividades com e sem elementos. 
 
 - Jogos motores com movimentação variada. 
 
 - Jogos adaptados 
 
 - Coordenação motora: fina e grossa. 
 
- Modalidades esportivas lúdicas 
 
- Jogos com construções de regras 
 
- Atividades com materiais diversificados: bolas, cordas, bambolês, petecas, elásticos 
 
- Jogos cooperativos 
 
 

 

Conteúdo do 3º trimestre 
 
  - Esquema corporal - Jogos de mímicas.  
 
- Construção de jogos com elementos variados. 
 
- Variação de atividades já aplicadas com maior grau de complexidade. 
 
- Jogos recreativos direcionados de acordo com o objetivo. 
 

- Socialização: jogos com pequenas regras. 
 
- Aplicação de atividades de maior aceitação para o grupo 
 
- Circuito de atividades – desenvolvimento das qualidades físicas básicas. 
 
- Socialização - jogos cooperativos. 
 
- Jogos pré desportivos 
 
- Escalada esportiva 
 

 
Avaliação:  

- Participação efetiva nas atividades. 
- Relacionamento com o grupo durante as atividades. 
- O estudante  como um todo, respeitando os seus limites e sua individualidade. 
- Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos como circuitos, jogos e brincadeiras. 
- Participar das atividades respeitando as regras e a organização. 
- Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, sociais, culturais ou de gênero. 

 

  


