
                                            

NOME:_______________________________________3º_____          

 TEMA: MALABARISMO  E  CONTORCIONISMO 

1ª ATIVIDADE - Malabarismo é uma habilidade física, executada com 

destreza por um malabarista, que envolve a manipulação de objetos por 

diversão, entretenimento, arte ou esporte. A ideia é manter alguns objetos em 

movimento, alternando as mãos e sem deixar cair no chão. Primeiro vamos 

tentar com uma bola e depois com duas bolas, jogando a bolinha de uma mão 

para a outra, conforme as imagens abaixo e ao lado. 

Segue o link completo com várias dicas de malabares: 

https://pt.wikihow.com/Fazer-Malabarismo 
 

 

2ª ATIVIDADE – Responda: 

Com quais outros materiais é possível fazer malabares? 

Resposta:    
 

1ª ATIVIDADE - O contorcionismo ou contorção é a forma de acrobacia que envolve flexões e torções 

no corpo humano. A prática do contorcionismo é desenvolvida em espetáculos 

de circo, é a arte de maravilhar as pessoas através do corpo. É amplamente 

conhecido e admirado em todo mundo desde a antiguidade. A base desta arte 

está na capacidade de dobrar articulações de modo incomum, ou seja, muito 

mais do que uma pessoa pode dobrar. Tente fazer as posturas de contorção 

das imagens ao lado e abaixo (Senhores Pais ou responsáveis, por favor 

ajudem as crianças nessa atividade): 

 

 
2ª ATIVIDADE – Como você se sentiu 

tentando fazer uma contorção? 

Resposta:   

  

 

 

*OBSERVAÇÃO: COLE A FOLHA NO CADERNO DE CASA, SE POSSÍVEL, FAÇA UM REGISTRO EM 
FOTO DAS ATIVIDADES E MANDE   NO  GRUPO  DE   WHATSAPP.                                                

                              ATIVIDADES DE  23/11  À  27/11                                                                                                                                                                         

              EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

               AULAS:  24/11/ 2020  E  26/11/2020                        3ºANO  A/ B 
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 TEMA: EQUILIBRISMO 

 Equilibrismo é um termo genérico que abrange uma ampla gama de 

habilidades físicas que envolvem a capacidade de manter o equilíbrio. 

Alguns exemplos exibições de equilibrismo são a manipulação de 

malabares, balizas, monociclo e perna de pau. E para por em prática um 

pouquinho vamos tentar praticar um pouco. 

 

1ª ATIVIDADE – Tente se equilibrar em uma superfície 

estreita, pode ser um degrau, uma corda no chão, um 

pedaço de madeira (veja se está sem farpas ou pregos) e 

similares. Primeiro tente se equilibrar caminhando de um 

lado para o outro e depois veja o maior tempo que os 

consegue ficar apenas com o pé direito e depois com o pé 

esquerdo. Por fim tente se equilibrar livremente e divirta- 

se. 
 

 

2ª ATIVIDADE – Colorir o Palhaço equilibrista abaixo. 
 
 

*OBSERVAÇÃO: COLE A FOLHA NO CADERNO DE CASA, SE POSSÍVEL, FAÇA UM REGISTRO EM 
FOTO DAS ATIVIDADES E MANDE   NO  GRUPO  DE   WHATSAPP.                                                

                              ATIVIDADES DE  30/11  À  04/12                                                                                                                                                                         

              EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

               AULAS:  01/12/ 2020  E  03/12/2020                        3ºANO  A/ B 
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TEMA: ACROBACIAS  
 

 Acrobacias são movimentos de destreza corporal comuns em circos. 

Quem executa a acrobacia é o acrobata. Elementos como o trapézio, 

pêndulos e outros tipos de balanços com alta altitude são utilizados para 

transformar a Acrobacia em um número de circo mais emocionante. 
 

 

ATIVIDADE – Nessa Atividade Vamos do básico até o avançado. 

Exercício 1 – Ande livremente apenas nas pontas dos pés. 

Exercício 2 – Tente efetuar um Rolamento lateral, deite-se no chão com joelhos e cotovelos estendidos e 

role para um lado e depois para o outro. 

Exercício 3 – Tente efetuar uma cambalhota com a ajuda de um responsável. Segue abaixo o link de um 

vídeo que pode ajudar no aprendizado. Muito cuidado nessa atividade. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=OGmszHT8IGc 

Desafio – Com um responsável tente fazer o aviãozinho acrobático conforme foto abaixo.  
 

 

 

 

 

 

 

*OBSERVAÇÃO: COLE A FOLHA NO CADERNO DE CASA, SE POSSÍVEL, FAÇA UM REGISTRO EM FOTO 
DAS ATIVIDADES E MANDE   NO  GRUPO  DE   WHATSAPP.                                                
 

 

                              ATIVIDADES DE  07/12  À  11/12                                                                                                                                                                         

              EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

               AULAS:  08/12/ 2020  E  10/12/2020                        3ºANO  A/ B 

https://www.youtube.com/watch?v=OGmszHT8IGc
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TEMA: BRINCADEIRAS E JOGOS  –  ESPORTE 

OBJETIVO: AUTOCONHECIMENTO – JOGOS  PRÉ-DESPORTIVOS 

 
1- Zig-Zag: Espalhe latinhas ou garrafas pet pelo chão com uma distância de 2 ou 3 metros e peça para 

a criança correr entre os obstáculos várias vezes. 

                                

2-Alcance o balão: Pendure um balão com uma corda na porta, mais alto que o comprimento do 
braço da criança, depois o desafie a tocar o balão com a mão. Conte quantos  saltos você pode fazer 
tocando no balão. 

                                                                 

                                                 TENTE  FAZER!!!                                                                                                                          

OBSERVAÇÃO: COLE A FOLHA NO CADERNO DE CASA, SE POSSÍVEL, FAÇA UM REGISTRO 

EM FOTO DAS ATIVIDADES E MANDE  NO  GRUPO DO  WHATSAPP. 

                              ATIVIDADES DE  14/12  À  17/12                                                                                                                                                                         

              EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

               AULAS:  15/12/ 2020  E  17/12/2020                        3ºANO  A/ B 


