
 

 

Academia Santa Gertrudes 
103 Anos Educando e Evangelizando Gerações 

    

Senhores Pais, 

 
 De acordo com o Plano Escolar de Educação Física, de nossa Escola, dentre os conteúdos vivenciados 

nesta 3ª Unidade, em nossas aulas, estão os Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. 

 Este ano, mantenho uma metodologia aprovada com sucesso pelos alunos do Fundamental das Séries 

Iniciais. Consiste num pequeno Calendário, no qual o aluno participa efetivamente, de forma coletiva, nas 

aulas de Educação Física, debatendo sobre os valores e a importância da prática dos jogos e brincadeiras 

de forma lúdica e prazerosa. 

       Segue o Calendário das atividades e materiais necessários. 

       Frisamos que a Escola não se responsabiliza por brinquedos eletrônicos. 

       Certo de sua colaboração, agradeço, 

                                                                 Ricardo Cristo 

                                                        Profº de Educação Física 

 

1º ANO 
 

Sexta – 28/08 
- Trazer jogos de mesa/de tabuleiro/ de montar (dama, cartas, lego, quebra-

cabeça...) 
 

Sexta – 04/09 
- Trazer sucata para construir um brinquedo na aula ( 1 lata, tipo Leite Ninho) 

 

Sexta – 11/09 
- Trazer um brinquedo confeccionado pelo aluno, com ajuda de um adulto 

 

Sexta – 18/09 
- Trazer sucata para construir um brinquedo na aula (uma pet garrafa grande) 

 

2º ANO 
 

Sexta – 28/08 
- Trazer jogos de mesa /de tabuleiro/ de montar / dominó / cartas/ dados/    

   lego/ quebra cabeça...) 

Quarta – 02/09 - Trazer brinquedos estruturados(bonecos(as),carrinho, casinha ...)  
 

Sexta – 04/09 -Trazer brinquedos populares de feira (pião, peteca, bola de gude, bambolê...) 
 

Quarta – 09/09 - Trazer um brinquedo confeccionado pelo aluno, com ajuda de um adulto.    
 

 

Sexta – 11/09 
- Trazer sucata para construir um brinquedo na aula (2 latas, tipo  Ninho, do  

   mesmo tamanho 

 

 

 

 

 

 

 



 

3° ANO A 
 

Segunda – 31/08 
Trazer jogos de mesa /de tabuleiro / de montar (dominó/cartas/lego, quebra 

cabeça...) 

Quarta – 02/09 Trazer brinquedos estruturados (bonecos(as),carrinho, casinha ...) 
 

Quarta – 09/09 Trazer brinquedos populares de feira (pião, peteca, bola de gude, 

 Bambolê, elástico, pula corda...) 

Segunda – 14/09 Trazer um brinquedo confeccionado pelo aluno com ajuda de um adulto 
 

 

Quarta – 16/09 
Trazer sucata para construir um brinquedo na aula (1 garrafa pet grande e 

jornal) 

 

3° ANO B 
 

  Sexta –28/08 
Trazer jogos de mesa /de tabuleiro / de montar (dominó/cartas/lego, quebra 

cabeça...) 

Quarta – 02/09 Trazer brinquedos estruturados (bonecos(as),carrinho, casinha ...) 
 

   Sexta – 04/09 Trazer brinquedos populares de feira (pião, peteca, bola de gude, 

 Bambolê, elástico, pula corda...) 

Quarta – 09/09 Trazer um brinquedo confeccionado pelo aluno com ajuda de um adulto 
 

 

   Sexta – 11/09 
Trazer sucata para construir um brinquedo na aula (1 garrafa pet grande e 

jornal) 

 

4º ANO 
 

Segunda – 31/08 
Trazer jogos de tabuleiro /de mesa/ de montar (cartas, dominó, lego...) 

 

Quarta – 02/09 
Trazer brinquedos Populares de feira(pião,peteca,bola de gude, pula corda...) 

Quarta – 09/09 Trazer jogos eletrônicos (tablet, psr, x-box ...) 
 

Segunda – 14/09 
Trazer um brinquedo confeccionado pelo aluno, com a ajuda de um adulto 

Quarta– 16/09 Trazer sucata para construir um brinquedo na aula (1 caixa de leite) 

 

5° ANO 

 
Segunda – 31/08 Trazer jogos de mesa/de tabuleiro/de montar (dominó, cartas, lego...) 

 

Quarta – 02/09 
Trazer brinquedos populares de feira (pião, peteca, bola de gude, pula corda...) 

 

Quarta – 09/09 
Trazer jogos eletrônicos. 

Segunda – 14/09 Trazer um brinquedo confeccionado pelo aluno com ajuda de um adulto. 

Quarta – 16/09 Trazer skate, patins ou patinetes 

 
 


