
Educação Física 
2º ANO



Mamães e papais, 

Na aulas de Educação Física seu filho (a) aprende 
muitas coisas, entre elas, aprende o que chamamos 

de Práticas Lúdicas Esportivas de Marca, que são 
aquelas brincadeiras, jogos e esportes que marcamos  

tempo, distância ou peso.
Elas desenvolvem velocidade, força e resistência. 

Corrida, saltos e arremessos são exemplos de 
Práticas Lúdicas de Marca.  



Que tal experimentar uma Prática 
lúdica de Marca?

Vamos brincar de salto em distância?
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Objetivo:
Saltar o mais longe que conseguir.



Vamos montar uma sequência de desafios?

Pra começar risque o chão (pode ser com giz, com 
fita crepe ou qualquer outro material que preferir)  

deixe uma distância pequena entre as linhas.



Agora risque no chão uma distância maior e tente saltar.



E para deixar mais desafiador, risque várias pontos e tente 
alcançar todos.



Tente medir a distância saltada!

Pode ser com:

Fita Métrica

Trena

Riscando a 
distância no chão



Todos de sua casa podem participar da brincadeira. 
Monte uma competição e veja quem salta mais longe.



Se possível, tire fotos da 
brincadeira. 

E registre seu filho (a) 
desenvolvendo várias 
habilidades com essa 

atividade. 



Desejamos que todos possam aproveitar bem essas atividades!
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Instructions for use

EDIT IN GOOGLE SLIDES

Click on the button under the presentation 
preview that says "Use as Google Slides 
Theme".

You will get a copy of this document on your 
Google Drive and will be able to edit, add or 
delete slides.

You have to be signed in to your Google 
account.

EDIT IN POWERPOINT®

Click on the button under the presentation preview 
that says "Download as PowerPoint template". You 
will get a .pptx file that you can edit in PowerPoint.

Remember to download and install the fonts used 
in this presentation (you’ll find the links to the font 
files needed in the Presentation design slide)

More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can keep the Credits slide 
or mention SlidesCarnival and other resources used in a slide footer.
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