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TEMA: “70 ANOS DE COMPROMISSO COM A FÉ E A EDUCAÇÃO”! 

 

Subtema: Domingo esportivo jubilar. 

Turmas envolvidas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

Educadores: Adriana Fialho Garcia Gonçalves, professores e colaboradores. 

Data: 28/04/2019 (domingo). 

 

 Justificativa:  

 O projeto DOMINGO ESPORTIVO JUBILAR visa, em sua primazia, comemorar o Jubileu de 70 

anos do Colégio Consolata, utilizando os aspectos social e esportivo para reunir a comunidade educativa 

em um evento de alegria e congraçamento no Recanto Consolata. 

 

 Objetivos:  

 O objetivo do evento é, por meio de práticas esportivas, pré-desportivas e culturais, desenvolver 

em nossos educandos capacidades físicas, sociais, emocionais e procedimentais.  Utilizar os aspectos 

competitivos e cooperativistas como ferramenta para uma educação de paz e união entre as pessoas.  

 

 Estratégias / procedimentos:  

O evento será dividido em dois módulos: 

 

Educação Infantil e 1ºs ano do Ensino Fundamental I – das 9h às 11h30 – Serão desenvolvidas 

atividades recreativas (gincanas, estafetas, atividade cooperativista) adequadas à idade. 

No início, faremos uma breve abertura com o desfile dos alunos que serão divididos em quatro 

cores por coletes de identificação, entrada das bandeiras, Hino Nacional, Hino do Colégio e boas-

vindas à comunidade presente. 

- Serão utilizadas as duas quadras onde ocorrerão atividades diferentes para as turmas da 

Educação Infantil I, II, III e 1º ano do E.F.I. 

- Ao final das atividades será feita a contagem de pontos referente as cores dos times, para que 

seja feito um momento final de união e recebimento de certificados de participação. 

 

Ensino Fundamental I (2ºs aos 5ºs) – das 13h às 16h – Serão desenvolvidas atividades pré- 

desportivas (jogos e atividades em grupo já trabalhadas em aula) adequadas à idade. 

No início, faremos uma breve abertura com o desfile dos alunos que serão divididos em quatro 

cores por coletes de identificação, entrada das bandeiras, Hino Nacional, Hino do Colégio e boas-

vindas à comunidade presente. 
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- Serão utilizadas as duas quadras onde ocorrerão atividades diferentes para as turmas de 2º e 3ºs 

anos e 4º e 5º anos. 

- Ao final das atividades será feita a contagem de pontos referente às cores dos times para que 

seja feito um momento final de união e recebimento de certificados de participação. 

 

 Cronograma: 

- Data: 28/04/2018 (domingo); 

- Local: Recanto Consolata; 

- Horários: Ensino Infantil e 1ºs anos do Fundamental I – 9h às 11h30; Ensino Fundamental I (2ºs aos 

5ºs anos) – 13h às 16h; 

- As fichas de inscrição serão enviadas aos alunos no dia 12/04, via agenda e via Classapp. 

- A devolução das fichas deverá ser feita até 22/04. 

                  

 Conteúdos trabalhados: 

- Coordenação motora (fina e grossa), coordenação espacial, coordenação viso motora, destreza, 

agilidade, estratégia, cooperativismo, conceitos de ganhar x perder, habilidades físicas, aspectos 

emocionais, conceitos esportivos, disciplina, ordem. 

 

 Materiais necessários:  

- Bolas de borracha (de tamanho e cores diversas); 

- Arcos coloridos; 

- Placar geral; 

- Cronômetro;  

- Coletes coloridos de identificação (4 cores); 

- Bandeira Nacional, Bandeira do Estado de São Paulo, Bandeira ou estandarte do Colégio; 

- Plaquinhas com identificação de salas; 

- Cd Hino Nacional; 

- Som;  

- Microfone; 

- Certificados de participação;  

- Enfermeira e materiais de 1ºs socorros; 

- Equipe da APM, que será responsável pela comercialização de alimentos; 

- Orientação para estacionamento. 


