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Introdução
O esporte e a atividade física são reco-
nhecidos como importantes fatores 
para o desenvolvimento humano. As 
práticas melhoram não somente ca-
pacidades físicas mas também geram 
benefícios intelectuais, sociais e emo-
cionais, que se refletem na sociedade 
como um todo. Além disso, são pode-
rosos instrumentos de mobilização ao 
reunir pessoas de diferentes crenças, 
culturas ou origens étnico-raciais. 

Oportunidades para praticar esportes 
e atividades físicas não são apenas ações 
complementares: são direitos essenciais 
para o desenvolvimento humano e caminho 

para uma vida saudável, feliz e produtiva. 
Entretanto, os dados a respeito da inativida-
de física são alarmantes, como indica a Or-
ganização Mundial da Saúde, que classifica a 
inatividade física como o quarto maior fator 
de risco para a mortalidade em todo o mun-
do, e aponta que, no Brasil, cerca de 300 mil 
pessoas morrem por ano de doenças asso-
ciadas diretamente à inatividade física. 

Esse cenário vem se perpetuando por ge-
rações, e a infância apresenta uma excelente 
oportunidade de quebrar esse ciclo. Quanto 
mais cedo começarem as experiências positi-
vas com atividade física, maiores são as chan-
ces de crianças se tornarem adultos ativos, 
com melhores capacidades físicas, intelectu-
ais, sociais e emocionais.
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Números da inatividade física no Brasil

dos escolares brasileiros 
são inativos ou pouco 
ativos1.

57% O tempo sedentário é 
6x maior que o tempo 
ativo2. 

TEMPO PARADO

6x maior

45,9%
dos brasileiros 
são sedentários5

Frequência 
adequada da 
prática de 
atividade física 
nas capitais 
brasileiras6

Mulheres

Homens

30,4%

41,6%

CUSTO
Inatividade física custou 
à economia brasileira 
11,8 bilhões (USD) 
no ano mais recente 
estudado (2008)4. 

Obesidade infantil 
cresceu 300% nos 
últimos 40 anos3.

OBESIDADE

300%

1 De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde da Escola (PeNSE), realizada 
pelo IBGE em 2009 junto a estudantes do ensino fundamental nos Muni-
cípios das Capitais e no Distrito Federal, em parceria com o Ministério da 
Saúde. 
2 De acordo com estudo apresentado pela Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo durante o XXXIII Congresso da SOCESP, os dados 
do Mutirão do Coração coletados com mais de quatro mil crianças e adoles-
centes em 2011.
3 De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, 
realizada em parceria entre o IBGE e o Ministério da Saúde (http://www.
ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000108.pdf).
4 De acordo com Desenhado para o Movimento, que apresenta conclusões 
de The Economic Costs of Physical Inactivity. Esta pesquisa revisada por 
profissionais do setor foi encomendada pela Nike, Inc. e realizada de forma 
independente pelo Dr. Jad Chaaban, da Universidade Americana.

Para conhecer as diretrizes, 
fundamentações teóricas 

e recomendações gerais do 
Projeto Escolas e Comunidades 
Ativas, sugerimos consultar o 

Documento Referencial.
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O Projeto Escolas e Comunidades Ativas 
surge alinhado a essa visão, buscando con-
tribuir com recomendações para a inclusão 
do movimento no ambiente escolar e ativi-
dades orientadas para o esporte educacio-
nal, no ambiente esportivo e comunitário, 
para crianças de 6 a 12 anos. O Projeto traz 
também a perspectiva da educação inclusiva 
e das possibilidades que ela pode oferecer 
para o avanço da educação integral. 

Este caderno apresenta a Metodologia 
Orientada para Comunidades Ativas – antes 
e depois da escola, que é parte do Projeto 
Escolas e Comunidades Ativas. Foi elabo-
rado para auxiliar o educador a explorar e 
desenvolver vivências e práticas corporais 
em suas diversas manifestações, e propõe 
estruturas básicas de organização no con-
traturno escolar. 

5 De acordo com o Diagnóstico Nacional do Esporte 
(DIESPORTE) publicado em 2015 pelo Ministério do Esporte 
(http://www.esporte.gov.br/diesporte/diesporte_grafica.pdf).
6 De acordo com a Pesquisa Vigitel, 2014.

Para esclarecimento sobre o uso 
de denominações neste Caderno, 
identificamos educadores como 

professores, agentes comunitários, 
instrutores, monitores e estagiários. 

Por fim, apresentamos este caderno com 
o intuito de apoiar educadores e demais 
profissionais a implementar a Metodolo-
gia Comunidades Ativas – antes e depois 
da escola, e os encorajamos a realizar sua 
leitura detalhada a fim de qualificar ainda 
mais sua atuação na promoção da atividade 
física na infância.
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Componentes gerais 

da metodologia

Faixa etária

1
Dos 6 aos 12 anos, período 
em que as crianças formam 
seu hábitos, gostos e 
preferências, que são levados 
para a vida toda. Criar 
experiências positivas com 
a atividade física nessa faixa 
etária é fundamental, pois, 
à medida em que as crianças 
se desenvolvem, aprendem 
não só a se movimentar, 
mas também a gostar de se 
movimentar. Além disso, este 
é um momento propício de 
preparação para posterior 
prática de modalidades 
esportivas;

Adaptações 

3

Habilidades e 
Capacidades

5

Possibilidade de 
adaptação das aulas 
ao espaço físico/
equipamento da 
comunidade e às 
necessidades dos alunos, 
desde que preservados 
os princípios e valores 
apresentados no 
Documento Referencial;

As atividades 
propostas focam na 
aprendizagem de 
diversas Famílias 
de Habilidades e no 
desenvolvimento 
de capacidades 
físicas, orientados 
por competências e 
valores.

Sete Filtros

2

Ampliação do 
repertório motor

4

Metodologia 
fundamentada nos 
Sete Filtros para uma 
experiência positiva 
desde cedo;

De gestos naturais 
e construídos até 
o alcance do gesto 
esportivo;
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A Metodologia Comunidades Ativas 
– antes e depois da escola está funda-
mentada em Sete Filtros que contri-
buem para uma experiência positiva 
com a prática de atividade física desde 
cedo. Além disso, eles orientam e in-
centivam práticas corporais que for-
talecem as competências e aprendiza-
gens fundamentais para a formação 
integral das crianças. Os Sete Filtros 
foram apresentados no Relatório De-
senhado para o Movimento, com base 
em estudos e boas práticas na oferta de 
atividade física para crianças.

Isso significa que todas as atividades devem 
ser elaboradas e desenvolvidas considerando 
estes Sete Filtros, fazendo as adaptações de 
maneira responsável e adequada ao ambiente 

e contexto no qual as crianças estão inseridas. 
A seguir, apresentam-se os Sete Filtros, 

que devem ser considerados e articulados 
no planejamento das práticas organizadas 
pelos educadores de forma que possam atu-
ar diretamente com as crianças. Cada filtro é 
apresentado por meio de uma estrutura que 
possibilita ao educador agir de forma asserti-
va, perceber a aceitação pelos participantes, 
o impacto das ações nas crianças e potencia-
lizar seu papel como referência na condução 
das atividades do Projeto. Esta estrutura é 
composta pelos itens Orientações, Sinais de 
Sucesso e Pontos de Atenção.

A compreensão dos Sete Filtros é impor-
tante para o planejamento e o desenrolar 
da aula, de forma a garantir o desenvol-
vimento dos conteúdos programáticos e 
manter o interesse das crianças pelas ativi-
dades do Projeto.

11

Sete filtros para uma 
experiência positiva 

desde cedo

C A P Í T U L O  1
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Orientações

► Crie um ambiente que permita que todos sejam estimulados a participar;
► Ofereça alternativas para crianças com diferentes habilidades;
► Crie mecanismos para desenvolver o respeito às diferenças;
► Incentive as crianças a compartilhar e colaborar umas com as outras;
► Incentive as crianças a elogiar seus colegas;
► Dê reforço positivo publicamente e feedback negativo individualmente;
► Busque entender os interesses individuais e do grupo; dessa maneira, será mais fácil planejar 
atividades que agradem a todos;
► Comece cada sessão com um círculo e com a chamada, criando uma sensação de início e de 
pertencimento ao Projeto;
► Escolha uma criança para atuar como líder durante as aulas, dando a uma ou mais crianças 
diferentes a chance de ser referência e auxiliar o grupo em alguma atividade da aula.

Sinais de 
Sucesso

► Meninos e meninas participam igualmente;
► Crianças com deficiência ou menos habilidades não estão excluídas das atividades.

Pontos de 
Atenção

► Nem todas as crianças podem querer participar de imediato. Preste atenção 
especialmente naquelas que estão:

► Tímidas;
► Demasiadamente agitadas;
► Afastadas;
► Desconfortáveis;
► Com dificuldades na execução do movimento.

Acesso universal
F I LT R O  1

Várias crianças são excluídas das atividades físicas, sejam elas meninas, 
crianças de família de baixa renda, com sobrepeso, com deficiência 
ou pouca habilidade. O ponto principal é garantir que toda criança 

tenha a oportunidade de participar e de aprender com o grupo.
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Orientações

De 6 a 7 anos: a compreensão das próprias ações e limitações ajuda a criança a desenvolver suas 
habilidades motoras. Introduza atividades relacionadas à noção corporal.  
► O foco das atividades deve estar no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais 
(correr, saltar, rolar, etc.) e das capacidades coordenativas (diferenciação, cinestésica, equilíbrio, 
reação, ritmo, orientação espaçotemporal, etc.) por meio de jogos simbólicos, ou seja, de 
atividades que explorem a imaginação das crianças, como, por exemplo, imitar um animal; 
► Utilize o lúdico para melhorar e aperfeiçoar as habilidades físicas coordenativas;
► Tenha como focos simplicidade nas regras, diversão, variedade de atividades e 
oportunidades de praticar habilidades fundamentais em diferentes contextos.
De 8 a 9 anos: as crianças já têm mais facilidade de organização dentro dos jogos e atividades. 
► O foco das atividades deve estar no aprimoramento das capacidades motoras fundamentais 
e desenvolvimento das capacidades físicas coordenativas e condicionais (força, agilidade, 
velocidade, etc.) a partir de jogos de regras simples e brincadeiras populares;
► Aproveite essa fase de desenvolvimento para trabalhar habilidades físicas coordenativas 
e condicionais por meio de jogos cooperativos, que reforçam o conceito de socialização.
De 10 a 12 anos: trabalhe a autonomia e tomada de decisão com maior intensidade. 
► Mantenha a variedade de atividades, introduzindo elementos da experimentação esportiva;
► Nessa faixa etária, o desafio é o maior aliado para manter o interesse das crianças na atividade;
► Utilize a experimentação esportiva a partir de jogos com regras mais elaboradas para 
aprimorar e refinar as capacidades já apreendidas (coordenativas e condicionais);
► Incentive o grupo a sugerir e construir juntos as regras para os jogos pré-desportivos a serem 
vivenciados por eles.

Sinais de 
Sucesso

► As crianças são desafiadas, mas não se desgastam para realizar as atividades;
► As crianças estão se divertindo e continuam envolvidas durante toda a atividade;
► As crianças executam os movimentos básicos com facilidade;
► As crianças superam os desafios com êxito.

Pontos de 
Atenção

► Entre 6 e 12 anos, as crianças devem estar aptas a realizar as habilidades motoras básicas; 
► Se estas habilidades não forem observadas, o foco deve estar em desenvolvê-las para que 
possam ser praticadas em diferentes contextos.

Idade apropriada
Cada ser humano é singular e único. Os corpos não se mexem e não se desenvolvem 

sempre da mesma maneira. Cada um tem seu tempo de desenvolvimento e de 
maturação. Planeje atividades físicas respeitando as habilidades e limitações 

específicas para cada idade ou nível de desenvolvimento das crianças.

F I LT R O  2

13



14

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Dosagem e Duração
F I LT R O  3

Na faixa etária de atendimento do Projeto recomenda-se que, para melhorar o condicionamento 
cardiorrespiratório e muscular, a saúde óssea e os índices de saúde cardiovasculares e 

metabólicos, sejam praticados pelo menos 60 minutos de atividade física7 por dia. 

Orientações

► Dê instruções objetivas e não demore na transição de uma atividade 
para a outra. Isso evitará que as crianças fiquem paradas por longos 
períodos. Não tenha medo de mudar as regras, os equipamentos e o 
espaço para manter interesse e foco de atenção de seus alunos; 
► Quando necessário, ofereça curtos intervalos de descanso. 
Os intervalos não devem ter característica de interrupção, mas 
sim de transferência entre uma atividade e outra; 
► Divida a turma em pequenos grupos na execução das atividades. Isso 
dará às crianças a oportunidade de executar mais repetições do movimento 
proposto, de forma a não ficar muito tempo aguardando a sua vez;
► A intensidade das atividades deve ser atingida por meio de uma 
progressão gradual, seguindo da menos para a mais complexa, da 
menos intensa para a mais, e respeitando os níveis de desenvolvimento 
individuais e principalmente do grupo atendido;
► Verifique se as crianças apresentam aumento na frequência cardíaca; para isso, 
ensine as crianças a medir a frequência cardíaca por meio da palpação (colocar 
os dedos indicador e médio unidos na parte lateral do pescoço, onde serão 
percebidos os batimentos cardíacos e pode-se contar quantas pulsações ocorrem 
durante 1 minuto - ou durante 15 segundos e multiplicar o resultado por 4);
► Se as crianças não atingirem a intensidade prevista para a atividade, 
introduza um ritmo mais acelerado. Uma boa estratégia é pedir para que 
se movimentem no ritmo das palmas do professor ou da música; 
► Lembre-se que as atividades não devem deixar as crianças exaustas, mas sim realizadas.

Sinais de 
Sucesso

► A transição de uma atividade para a outra acontece de forma rápida e gradual;
► Todos participam ativamente do início ao final da atividade;
► Habilidades e competências trabalhadas durante a aula com facilidade e destreza.

Pontos de 
Atenção

► As crianças aparentam estar entediadas ou sem motivação para realizar as atividades;
► O tempo que poderia ser gasto na atividade foi gasto na explicação 
das regras ou em espera no processo de organização;
► O tempo da atividade é reduzido ou esta é cancelada 
devido ao cansaço exagerado dos praticantes.

7 Níveis de atividade física recomendados para crianças de 5 a 17 anos, segundo a OMS. Disponível em: http://www.
who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-5-17years.pdf.
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Orientações

► As atividades não precisam ser complexas para serem divertidas. 
O desafio, a superação e a integração podem ser componentes 
importantes para a diversão;
► Interaja com as crianças durante as atividades, mostrando que 
também está se divertindo;
► Se as crianças começarem a parecer entediadas, mude a atividade. 
Aproveite para explorar a criatividade dos alunos e deixe que eles 
sugiram novas atividades;
► Tenha planos alternativos caso algo não funcione.

Sinais de 
Sucesso

► As crianças estão sorrindo;
► As crianças estão participando e envolvidas nas atividades e não 
querem finalizá-las;
► As crianças ficam ansiosas/comemoram quando o momento da 
atividade é anunciado;
► As crianças sugerem adaptações e mudanças nas atividades ou 
em elementos destas;
► Quando perguntadas se estão se divertindo, as crianças 
respondem “sim! ”.

Pontos de 
Atenção

► As crianças parecem entediadas ou não estão participando de 
forma prazerosa.

Diversão
F I LT R O  4

Brincar melhora o comportamento da criança, desenvolve 
habilidades de trabalho em equipe e contribui para o 

desenvolvimento de criatividade, integração e socialização. 
Naturalmente, isso significa que as crianças que brincam 

e se divertem estão propensas a terem um melhor 
desempenho, além de melhorar seu relacionamento 

com os outros, sejam eles professores ou colegas.
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Orientações

► Elogie a presença, participação, esforços e progressos individuais e coletivos;
► Nunca use um exercício ou a derrota como punição;
► Utilize incentivos que incluam reconhecimento;
► Crie desafios para serem superados e incentive que o grupo celebre os esforços de todos;
► Incentive as crianças a se parabenizarem;
► Encoraje os alunos a superar seus desafios individualmente e no grupo;
► Apresente a melhora individual, ou seja, o quanto o aluno tem melhorado se comparado a si 
mesmo no transcorrer do tempo e das aulas; 
► Promova torneios e festivais esportivos - as crianças se motivam com esse tipo de evento;
► Evite a competição exacerbada, como comparações com o “melhor” da turma.

Sinais de 
sucesso

► As crianças aparentam estar motivadas para realizar as atividades propostas;
► As crianças são elogiadas pelos colegas e pelo educador perante o grupo regularmente;
► As crianças elogiam a presença, participação, esforços e progressos individuais dos 
colegas e das equipes/grupos;
► As crianças parabenizam umas às outras;
► As crianças percebem e expressam verbalmente seus progressos.

Pontos de 
atenção

► Crianças não participativas;
► Crianças infelizes ou incomodadas em participar das atividades;
► Crianças que evitam as atividades.

Motivação faz a diferença! Reconhecer os esforços 
e progressos das crianças, encorajando-as a superar 

novos desafios, elogiando-as com frequência e 
mostrando que elas também são importantes para que 
as atividades aconteçam, auxilia no desenvolvimento 

da autoestima e confiança das crianças, tornando-
as mais receptivas e dispostas a realizar a tarefa.

Incentivo e motivação
F I LT R O  5
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Crianças de todas as idades ficam animadas por obter 
conquistas pessoais e por contribuir com as conquistas 

do grupo. Utilizar momentos da aula específicos para dar 
o retorno individual e/ou coletivo contribui para a criação 
de vínculos com as crianças e para seu autoconhecimento.

Orientações

► Estabeleça metas para o grupo, sendo que cada criança contribui 
para que elas sejam atingidas; 
► Compartilhe o progresso do grupo em intervalos regulares;
► Estabeleça mecanismos de retorno que permitam às crianças 
seguirem em direção a objetivos individuais que se adequam a seus 
próprios níveis de habilidade e interesses;
► Permita que as crianças estabeleçam seus próprios objetivos, mas 
direcione-as para que sejam realistas e flexíveis;
► Dê o retorno sempre no final da sessão;
► Monitore o progresso do grupo de um modo visível.

Sinais de 
Sucesso

► As crianças estabelecem objetivos e estão cientes de quais são eles 
e, principalmente, do compromisso que possuem em alcançá -los;
► As crianças comemoram quando um objetivo é alcançado sem 
serem solicitadas e reconhecem seus progressos;
► As crianças reconhecem os esforços de seus colegas.

Pontos de 
Atenção

► Os objetivos são estabelecidos, mas não são alcançados devido a 
um tempo de atividade insuficiente ou porque os objetivos são muito 
difíceis.

Feedback para 
as crianças

F I LT R O  6
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Orientações

► Demonstre entusiasmo e empolgação pela atividade física e pelas crianças. Participe 
ativamente da atividade proposta;
► Encoraje o esforço e o progresso e não a hipercompetitividade;
► Tenha como foco as atividades que desenvolvem habilidades motoras fundamentais e a 
experimentação de novos movimentos e jogos, em vez da especialização esportiva;
► Engaje familiares e responsáveis em prover reforço positivo e a serem ativos com as crianças 
em casa;
► Dê bons exemplos e tenha sempre atitudes positivas;
► Dê reforço positivo em toda aula;
► Peça um feedback às crianças;
► Envolva as crianças no planejamento da aula (e tenha opções para dar a elas);
► Lembre às crianças que, para algumas atividades, o tempo de aprendizagem pode ser mais 
longo, e enfatize a necessidade de persistência.

Sinais de 
Sucesso

► Crianças e familiares têm o educador como uma referência positiva;
► As crianças parecem estar gostando da aula;
► As crianças participam ativamente das atividades;
► Familiares se tornam mais ativos.

Pontos de 
Atenção

► Crianças abandonando o Projeto;
► Crianças desinteressadas ou pouco participativas;
► Crianças que não entendem as regras do jogo.

O educador tem papel fundamental na experiência da criança com 
atividade física. Uma atitude positiva pode melhorar a trajetória 
de vida das crianças. Esteja atento para orientá-las em todos os 

momentos da aula, explicando e demonstrando as atividades. Lembre-
se de que você é o modelo que serve de exemplo para as crianças.

Ensinar e
orientar

F I LT R O  7
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Como mencionado no Documento 
Referencial do Projeto Escolas e Co-
munidades Ativas, ao se propor um 
trabalho respaldado no esporte edu-
cacional e nas diretrizes educacionais 
atuais, é fundamental que a prática di-
dático-pedagógica tenha suas ações 
orientadas no ou pelo desenvolvi-
mento de competências.

Competências são capacidades de de-
senvolvimento de determinadas tarefas 
para as quais certas habilidades são neces-
sárias. As habilidades, por sua vez, são sub-
divisões práticas e mais direcionadas das 
competências – uma espécie de unidade 
das competências. 

19

Competências para 
formação integral 

e desenvolvimento 
humano

C A P Í T U L O  2
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Uma competência é a combinação de al-
guns conhecimentos, motivações, valores 
e formação ética, assim como de atitudes 
e emoções, tanto de caráter social quan-
to comportamental, na organização de um 
processo de ensino e aprendizagem eficaz. 
É um saber que permite ao sujeito mobilizar 
recursos como fazer, pensar e apreciar.

Assim, no âmbito da educação, o con-
ceito de competência surge como uma 
alternativa ao uso isolado dos conceitos 
de capacidade, habilidade, aptidão, poten-
cialidade ou conhecimento. Desta forma, 
a competência exige apropriação sólida e 
ampla de saberes, de modo a permitir ao 
sujeito que os convoque quando se encon-
tra face a diferentes situações e contextos. 
É a competência que permite ao aluno e ao 
professor, portanto, enfrentar tarefas e si-
tuações educativas do dia a dia.

As atividades propostas no contexto da 
Metodologia Comunidades Ativas – an-
tes e depois da escola visam estimular as 
crianças a desenvolver competências e ha-
bilidades necessárias para formação inte-
gral e desenvolvimento humano, por meio 
de atividades divertidas e interessantes 
que garantam experiências positivas com e 
pelo movimento. 

No âmbito deste Projeto, as competências 
encontram-se divididas em Competências 
Pessoais, Sociais, Físicas e Técnicas, confor-
me detalhamento a seguir:

Competências
Pessoais

C onsistem em habilidades, capacida-
des e valores próprios de cada criança 
que, quando trabalhados, influenciam 

na formação de sua identidade e personali-
dade. A linguagem verbal é apenas uma das 
formas de comunicação do ser humano, sen-
do que as crianças se comunicam também 
muito pelo seu “se – movimentar”8, pela lin-
guagem do movimento. As competências 
pessoais a serem desenvolvidas podem ser:

► Adaptação e superação das adversidades
► Administração do tempo
► Autoavaliação
► Autoestima
► Concentração
► Confiança
► Criatividade
► Dedicação
► Motivação
► Honestidade
► Raciocínio rápido
► Persistência
► Resiliência
► Senso de aventura

8 KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do 
esporte. Ijuí: UNIJUÍ, 1994 e KUNZ, Elenor. Educação Física: 
ensino e mudanças. 2 ed. Ijuí: Unijuí, 2001a
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Competências
Sociais

S ão habilidades, capacidades e valores 
desenvolvidos a partir das relações 
sociais e da interação com o meio e 

com os outros. Contribuem para a forma-
ção de opinião e estimulam a capacidade 
de compreensão e de respeito ao outro. Al-
guns temas sociais podem ser trabalhados 
para desenvolver essas competências. Por 
exemplo: gênero, pluralidade cultural, saú-
de, cultura de paz, meio ambiente, dentre 
outros. Nesse sentido, entender o contexto 
vivenciado pelas crianças e os temas mais 
relevantes da realidade em que vivem é algo 
fundamental. As competências sociais a se-
rem trabalhadas e/ou reforçadas são:

Competências
Físicas

N a faixa etária do Projeto, as competências 
físicas referem-se às habilidades de plane-
jar, trabalhar, decidir, descrever, analisar e 

interpretar dados, fatos e situações relacionados di-
retamente com a capacidade física do ser humano, 
mais especificamente à sua condição físico-motora. 
Quando trabalhadas são divididas em dois grupos: 
competências físicas motoras condicionais e com-
petências físicas motoras coordenativas. 

As competências físicas motoras condicionais 
são aquelas ligadas ao processo energético e meta-
bólico, sendo determinadas pela obtenção e trans-
formação de energia. Todos nascem com potencial 
para desenvolver força ou resistência, por exemplo, 
mas dependendo de vários outros fatores como es-
tímulos, vivências e oportunidades, uns as desen-
volvem mais do que outros. 

As competências físicas motoras coordenativas 
são essencialmente determinadas pelos processos 
de controle motor e regulação do sistema nervoso 
central, e atuam na precisão, direção, alteração e 
controle do movimento, constituindo-se, portanto, 
na base para a aprendizagem motora. As competên-
cias físicas a serem desenvolvidas podem ser:

► Comunicação
► Cooperação
► Integração
► Responsabilidade
► Respeito às diferenças
► Respeito às regras
► Solidariedade
► Senso crítico

Competências motoras 
condicionais
► Resistência
► Força
► Velocidade
► Flexibilidade
► Agilidade

Competências motoras 
coordenativas
► Diferenciação cinestésica
► Equilíbrio
► Mudança
► Orientação espacial
► Reação
► Acoplamento
► Ritmo
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Competências 
Técnicas

N o contexto desta Metodologia, as competên-
cias técnicas e habilidades apresentadas aqui 
consistem no desenvolvimento dos movi-

mentos e gestos técnicos necessários aos diferentes 
esportes, ou seja, aquelas que possibilitam às crianças 
executar os movimentos técnicos necessários às dife-
rentes modalidades esportivas conhecidas.

Algumas competências técnicas são gerais e ne-
cessárias ao desenvolvimento humano como um 
todo, por exemplo: conceituar, adaptar, reorganizar, 
classificar e identificar. Outras são específicas às 
Famílias de Habilidades a serem trabalhadas e es-
pecíficas às diferentes modalidades esportivas que 
poderão vir a ser vivenciadas pelas crianças.

No jogo de vôlei, por exemplo, é neces-
sário desenvolver as competências técnicas 
relacionadas à Família de Habilidades com 
bola, como lançar, rebater, sacar, receber, 
entre outras. Essas competências serão tra-
balhadas de acordo com o contexto específi-
co de cada uma das Famílias de Habilidades 
definidas enquanto conteúdo programático 
a ser desenvolvido nas aulas, respeitando as 
diferentes etapas e fases do desenvolvimen-
to motor e os momentos e atividades pro-
postos para o desenvolvimento do Projeto. 
As competências técnicas a serem desenvol-
vidas podem ser:

Habilidades com bola
► Chute / finalização / lançamento
► Drible / finta
► Passe
► Controle de bola / drible
► Cabeceio
► Recepção
► Batida
► Rebatida
► Lançamento

Habilidades aquáticas
► Corrida / deslocamentos
► Imersão e submersão
► Controle da respiração
► Propulsão
► Sustentação
► Giros ou rolamentos

Habilidades rítmicas 
e expressivas
► Rolamento
► Saltar
► Saltitar
► Correr
► Galopear
► Rolar
► Balancear
► Girar
► Manipular

Habilidades 
terrestres
► Marchar
► Correr
► Saltar
► Arremessar
► Lançar

Habilidades de 
lançar e rebater 
► Saque
► Toque
► Recepção
► Bloqueio/cortada
► Batida/rebatida
► Lançamentos
► Rebatida

Habilidades gímnico 
e acrobáticas
► Saltar
► Saltitar
► Correr
► Galopear
► Rolar
► Balancear
► Girar
► Manipular
► Equlibrar

Habilidades 
de lutas
► Queda
► Rolamentos
► Agarre
► Imobilização
► Saltos
► Esquiva
► Chute
► Soco
► Giro
► Defesa
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O Projeto prevê alguns pontos im-
portantes para fins de organização na 
implementação da Metodologia. En-
tre eles, estão os papéis essenciais da 
equipe que atuará no Projeto, orienta-
ções básicas, organização do espaço e 
das crianças e estrutura da aula. 
Apesar das recomendações apresentadas, é 
importante destacar que as particularidades 
de cada comunidade devem ser levadas em 
consideração e, por isso, tais definições de-
vem ser feitas caso a caso.

23

Organização
C A P Í T U L O  3
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Papéis Essenciais

Para desenvolver as atividades propostas 
nesta Metodologia, recomenda-se a com-
posição de uma equipe formada por dife-
rentes profissionais, que possuem atribui-
ções específicas e complementares, e que, 
por sua vez, podem variar (em número de 
colaboradores, horas trabalhadas, caracte-
rística de vínculo, entre outros) de acordo 
com o contexto onde o Projeto é inserido. 
Tais recursos humanos podem ser contra-
tados especificamente para a execução das 
atividades ou, no caso do Projeto ser incor-
porado por uma instituição que já disponha 
de equipe, os profissionais podem ser iden-
tificados e alocados no Projeto. Embasados 
pela observação de outras experiências 
de execução de Projetos desta natureza, e 
ainda considerando legislação e normas vi-
gentes, propõe-se a composição da equipe 
de trabalho, recomendando também al-
guns papéis, perfis e responsabilidades:
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Monitor Comunitário

RESPONSABILIDADES 
► Junto à comunidade, identificar crianças para 
participar do Projeto e facilitar sua inscrição;

►  Receber diariamente as crianças 
nas atividades do Projeto;

► Criar redes de relacionamento com 
pais ou responsáveis e a comunidade;

► Divulgar eventos do Projeto 
na comunidade.

Profissional de 
Educação Física

PERFIL
► Profissional com curso superior completo 
em educação física, licenciatura ou bacharelado. 

1
2

RESPONSABILIDADES
► Ser responsável pelas crianças e demais 
membros da equipe de trabalho;

► Planejar e aplicar os conteúdos de 
acordo com a Metodologia proposta;

► Acompanhar e organizar os 
registros diários e de frequência;

► Coordenar encontros para planejamento 
semanal e mensal junto aos demais 
integrantes da equipe de trabalho;

► Contribuir para a formação 
inicial e continuada, e monitorar 
frequência e desempenho dos 
demais membros da equipe.

PERFIL 
► Preferencialmente um morador e/
ou liderança da comunidade que possa 
contribuir para a integração e cooperação 
do Projeto no local onde é desenvolvido.
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Estagiário

3

RESPONSABILIDADES 
► Auxiliar na organização da aula;

► Auxiliar na aplicação dos 
conteúdos de acordo com a 
Metodologia proposta;

► Apoiar no preenchimento 
de relatórios de atividades 
quando solicitado.

Em casos específicos, pode haver membros 
da comunidade que já desenvolvam traba-
lhos e possuam conhecimento relacionados 
a modalidades esportivas que possam ser 
agregados à equipe. Tais profissionais, uma 
vez provisionados pelo CREF/CONFEF, po-
dem atuar como profissionais instrutores 
destas modalidades no Projeto. Suas atri-
buições e carga horária podem ser definidas 
caso a caso. 

PERFIL 
►  Aluno de graduação em educação física, 
que pode auxiliar as atividades conduzidas 
pelo profissional de educação física.

Auxiliar de
Serviços Gerais

4

RESPONSABILIDADES 
► Zelar pela limpeza e organização do espaço 
e do material utilizado;

►  Auxiliar na organização dos materiais 
durante as aulas;

►  Colaborar com a organização de eventos 
do Projeto na comunidade.

PERFIL 
► Pessoa responsável pela limpeza, 
organização e manutenção para garantir 
segurança e bem-estar da criança.
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Orientações Básicas
Para aplicar a Metodologia proposta, 

algumas orientações devem ser seguidas:

►  Leia atentamente este Caderno Didático e 
identifique possíveis dúvidas;

►  Busque o Documento Referencial do Projeto 
Escolas e Comunidades Ativas para conhecer 
todo seu contexto e suas bases teórico-
pedagógicas;

►  Lembre-se que as aulas são compostas 
por atividades que enriquecem seu trabalho 
cotidiano com os conteúdos programáticos 
escolhidos para contribuir para a ampliação do 
repertório motor e desenvolvimento humano 
das crianças;

►  Procure motivar as crianças a realizar as 
atividades e superar as dificuldades (emocionais, 
sociais, físicas, etc.). Esse apoio poderá ajudá-las 
a melhorar seu desempenho físico e acadêmico, 
além de melhorar também sua autoestima;

►  Planeje suas aulas e transcreva todo seu 
planejamento para que possa realizar as aulas 
com maior facilidade;

►  Realize os registros das atividades para que 
você possa ter condições de compreender 
o avanço dos alunos no que se refere à 
motricidade e à aprendizagem;

►  Pesquise outras possibilidades de adaptar o 
conteúdo ou as atividades quando o trabalho 
proposto, por algum motivo, não puder ser 
realizado;

►  Orientações gerais
►  Mesmo compreendendo as formas indicadas 
para a inclusão de crianças com deficiência, 
lembre que existem diferenças entre cada uma 
delas e que as individualidades precisam ser 
respeitadas na realização das atividades;

►  Distribua as crianças em grupos de acordo 
com os três níveis referentes às diferentes faixas 
etárias (6 e 7, 8 e 9 e 10 a 12 anos), em respeito às 
fases características do desenvolvimento motor 
e cognitivo; 

►  Procure fazer com que as atividades com 
as crianças sejam realizadas de 2 a 4 dias na 
semana, com duração de 1 (uma) hora cada; 

►  O ideal é que cada grupo seja composto por 
até 25 crianças, visando a segurança delas 
e a qualidade das aulas oferecidas;

►  Utilize coletes ou outros recursos para 
identificar e diferenciar as equipes que estarão 
participando dos desafios e/ou jogos;

►  Para fazer a inscrição das crianças no Projeto, 
recomenda-se que elas estejam matriculadas 
na escola, e sua participação fique condicionada 
à frequência regular nas atividades do Projeto, 
não podendo acumular três faltas consecutivas 
sem justificativa. 
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►  Identifique as necessidades e demandas  
do grupo para adaptar seu planejamento  
à realidade das crianças;

►  Avalie o nível de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças para definir 
atividades adequadas para cada grupo;

►  Modifique a atividade com base no  
espaço e equipamento disponível, número  
de participantes e tempo destinado a esta;

►  Utilize a criatividade das crianças para 
elaboração e adaptação das regras a serem 
definidas para as aulas e atividades/jogos de 
acordo com as necessidades do grupo;

►  Tenha mais de uma atividade com a mesma 
finalidade; dessa forma, caso uma opção não 
funcione, você terá alternativas; 

►  Considere interromper uma atividade se 
estiver claro que não vai atingir os objetivos 
daquele grupo (não fique “esperando”);

►  Propicie momentos de feedback da turma 
sobre as atividades desenvolvidas; 

►  Sempre que houver possibilidade, envolva 
seus alunos na escolha de outras atividades;

►  Faça pausas, sempre que necessário, para 
rápidos momentos de conversa com o grupo,  
de forma a problematizar uma situação e 
mediar um conflito;

►  Mesmo compreendendo as formas indicadas 
para a inclusão de crianças, é importante 
ressaltar que existem diferenças entre cada 
uma delas e as individualidades precisam ser 
respeitadas na realização das atividades.

►  Adequação 
ao local

Pesquise 
outras 

possibilidades 
de adaptar 

as atividades 
quando 

necessário.
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Procure 
motivar as 
crianças a 
realizar as 
atividades 
e superar as 
dificuldades.
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► Estimule e acredite nas crianças com 
alguma deficiência ou menor habilidade para 
desempenhar uma tarefa, pois aqui elas têm a 
oportunidade de se desenvolver em termos de 
competências e habilidades diversas; 

► Aproveite as orientações e possibilidades 
de adaptação e variação das atividades 
apresentadas no item IX dos Planos de 
Aulas, de forma a favorecer a participação e a 
integração de todos enquanto grupo;

► Procure saber mais sobre o assunto da 
inclusão, de forma ampla, para poder explorar 
todas as capacidades das crianças;

► Incluir significa dar condições e realizar 
adaptações ao máximo possível para que todos 
tenham as mesmas oportunidades, respeitando 
os limites estruturais e de cada participante;

► O tempo é muito importante. Determine um 
tempo maior para que a criança com deficiência 
possa realizar tarefas mais complexas, de 
acordo com cada necessidade;

► Para garantir que as atividades sejam 
realizadas, não lance metas acima dos limites da 
capacidade das crianças; isso evita a dispersão 
e a exaustão dos alunos com deficiência. Utilize 
atividades que permitam a troca de papéis/
funções e que uma criança possa ficar no lugar/
situação e função da outra.

►  Inclusão de 
crianças com 
deficiência

► Delimite a área das atividades, fornecendo um 
espaço adequado para seu desenvolvimento;

► Organize o espaço físico e equipamentos a 
serem utilizados, lembrando de assegurar os 
cuidados necessários à segurança de todos 
(se o local for o mesmo, considere já deixar 
preparados todos os materiais das aulas do dia);

► Escolha e separe com antecedência os 
materiais esportivos necessários para a 
execução das atividades;

► Organize os materiais esportivos próximos ou 
no local de realização das atividades, de forma a 
otimizar o tempo de aula;

► Solicite auxílio às crianças para ajudar na 
organização dos materiais (mesmo ocorrendo 
outra aula na sequência, os alunos devem 
auxiliar a guardar os materiais utilizados por 
eles, junto com a equipe);

► Assegure-se de que não existam elementos 
que signifiquem perigo dentro do espaço e 
perímetro de realização das atividades, de 
forma a evitar acidentes e garantir a segurança 
das crianças;

► Interrompa a atividade caso note condições 
de segurança inadequadas. Não arrisque;

► Assegure-se de que uma bolsa de primeiros 
socorros esteja em um local de fácil acesso e 
próximo ao local das atividades.

► Organização 
do espaço de aula
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A seguir, apresentamos uma proposta de 
sequência de aula, com duração de 60 mi-
nutos, dividida em 5 etapas consideradas 
fundamentais ao desenvolvimento do pro-
cesso de ensino-aprendizagem das crianças 
no âmbito desta Metodologia:

1 Roda Inicial 

É o momento inicial da aula, no qual há 
recepção dos participantes, e a pri-
meira oportunidade para o educador 

se conectar e estabelecer um diálogo ini-
cial com as crianças, fazendo referência às 
competências, não apenas técnicas ou físi-
cas. Receba-os com bastante alegria para 
motivar o grupo. Neste momento, o educa-
dor deve apresentar os objetivos da aula e 
retomar alguma questão pendente da aula 
anterior, caso necessário. É importante que 
a turma esteja reunida em círculo e sentada 
para facilitar a participação e a visualização 
de todos. É necessário que o educador es-
teja no mesmo plano das crianças, evitando 
assim uma posição intimidadora.
 Duração sugerida: 5 minutos 

Etapas 
da aula

2 Preparação e  
aquecimento

M omento de preparação do corpo 
para as demais atividades. Utilize 
atividades dinâmicas, lúdicas e di-

vertidas (piques e brincadeiras), onde todos 
estejam em movimento. Evite jogos e brin-
cadeiras que utilizem filas ou que um grande 
grupo fique parado enquanto um ou dois se 
movimentam.
Trabalhe aqui as competências sociais (co-
operação, integração, respeito, solidarieda-
de, dentre outros), pessoais (concentração, 
autoestima, persistência, honestidade, ra-
ciocínio rápido, etc.) e físicas (condicionais e 
coordenativas). 
Duração sugerida: 10 minutos

3 Atividades  
Específicas 
(ao desenvolvimento do tema/
objetivo da aula)

E ste é o momento de abordar o con-
teúdo específico da aula. Nessa par-
te, serão trabalhados e analisados os 

movimentos técnicos (passe, condução, 
finalização, arremesso, rebatida, dentre ou-
tros) ou capacidades físicas (coordenativas e 
condicionais) atribuídos para cada aula. Não 
excluem as discussões formativas de com-
petências sociais ou pessoais. 
 Duração sugerida: 15 minutos

1
2

34

5
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4 Jogo

E sta é a parte da Metodologia onde o 
conteúdo da aula é trabalhado pelo 
método situacional, ou seja, nesse 

momento os alunos serão colocados em si-
tuação de jogo ou aplicação global dos con-
teúdos específicos. O jogo, no contexto do 
Projeto, tem uma característica particular: 
são jogos reduzidos em comparação aos jo-
gos tradicionais. Dessa forma, a participação 
da criança aumenta, e há mais possibilida-
des de cooperação com a sua equipe e com 
as outras equipes. Além disso, pode-se vi-
venciar situações de competição que devem 
ser abordadas no sentido participativo e 
não de exclusão. Você pode adaptar regras, 
dimensões e outros atributos que possam 
proporcionar maior aplicação e vivência dos 
conteúdos. Isso pode aumentar a autoesti-
ma e a motivação dos alunos.
Duração sugerida: 20 minutos

5 Roda Final

M omento final da aula que tem como 
objetivo promover o diálogo, a re-
flexão e a troca de experiência 

entre os alunos. Essa etapa é oportuna para 
debater os temas sociais trabalhados na aula, 
os aspectos comportamentais, técnicos e fí-
sicos que aconteceram durante as atividades, 
assim como discutir a relação que esses as-
pectos têm com o cotidiano das crianças. As-
sim como na Roda Inicial, é importante que 
as crianças estejam sentadas em círculo para 
estimular e facilitar a participação de todas.
Duração sugerida: 10 minutos

Por essa razão, que se observe e monitore 
que outras atividades físicas são realizadas 
pelas crianças no dia a dia, seja na escola, na 
sua locomoção ou em outros momentos. No 
entanto, caso identifique que o Projeto é a 
única oportunidade das crianças participan-
tes de realizar as atividades físicas, o educador 
poderá ampliar o tempo da atividade física de 
forma a completar 60 minutos diários, con-
forme recomendado pela OMS.

Conforme já destacado anteriormente, a 
Metodologia Comunidades Ativas – antes 
e depois da escola está inserida numa abor-
dagem formativa que extrapola as ações de 
campo físicas e esportivas. As intervenções 
esportivas podem ser acrescidas de discus-
sões sobre questões como hábitos de estudo, 
acompanhamento de resultados escolares, 
atitudes das crianças em casa (como auxílio 
nas tarefas domésticas, hábitos alimentares, 
economia e higiene pessoal), e ainda discus-
sões sobre atitudes de cidadania, valores como 
o cuidado com espaços públicos, a liberdade 
de expressão e a individualidade, manifestas 
inclusive no contexto do esporte formal. A 
proposta indica que estes debates e possíveis 
discussões aconteçam em cada grupo prefe-
rencialmente no tempo anterior ou posterior 
ao desenvolvimento do conteúdo motor das 
aulas, nas etapas da Roda Inicial ou Roda Fi-
nal; podendo acontecer em outros momentos, 
caso uma situação vivenciada na aula possa 
requerer isso.

As 5 etapas são interligadas, e cada uma 
apresenta características particulares que se 
complementam. Todas apresentam o mes-
mo grau de importância na aula, com foco no 
desenvolvimento de competências. Assim, é 
necessário seguir a sequência indicada, pois a 
estrutura sugere uma progressão gradual das 
atividades.

No âmbito dessa Metodologia, uma aula tem duração de 60 minutos, 
sendo 45 minutos dedicados à atividade física, da moderada à vigorosa, 
que pode contribuir para o alcance da meta diária recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de 60 minutos de atividade física 
por dia. No entanto, caso identifique que o Projeto é a única oportunidade 
das crianças participantes em realizá-la, o educador poderá ampliar o 
tempo da atividade física de forma a completar 60 minutos diários.
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O jogo no contexto  
desta metodologia

O desenvolvimento das habilidades motoras culmina na 
estrutura da aula num momento específico de vivenciá-lo 
em situação de jogo. O jogo não é entendido aqui como a 
composição competitiva clássica do esporte de alto rendi-
mento, mas como um momento de aplicação do conheci-
mento adquirido/assimilado num contexto mais complexo 
das habilidades presentes nas famílias escolhidas, pela ex-
ploração do espaço, de regras preestabelecidas ou constru-
ídas pelo coletivo e contextos pré-desportivos, oportuni-
zando a participação de todos, sem o exclusivismo inerente 
ao jogo do esporte de alto rendimento. 

Em geral, são utilizados jogos simplificados que focam 
na execução das habilidades que estão sendo evidenciadas 
naquele momento como estratégia de contextualização e 
aplicação destas habilidades desenvolvidas em cada aula.

A Metodologia entende que o binômio cooperação/com-
petição está presente em qualquer nível de aprendizagem 
do Projeto. Considera-se como o ápice do aprendizado 
vivenciado em situações reais. Assim, a programação de 
eventos, festivais, competições e torneios é ponto chave 
dessa proposta, mas deve ser adaptada ao nível técnico e 
à possibilidade de cada momento de desenvolvimento da 
proposta, não podendo ser aplicada e conduzida nos mes-
mos moldes da competição do esporte de alto rendimento. 

Em outras palavras, estes eventos devem ser planejados 
e escolhidos conforme as características do grupo (faixa 
etária, fase de desenvolvimento motor, etc.). No sentido 
mais formativo, essa estratégia visa preparar os alunos 
para o ambiente competitivo inerente ao jogo, tanto como 
fim da prática esportiva quanto como meio de enfrenta-
mento das situações cotidianas.
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Conteúdo 
programático

►  Habilidades e capacidades motoras bási-
cas compatíveis com a faixa etária envolvida.

►  Habilidades técnicas diversificadas, sim-
plificadas e adaptadas.

►  Entendimento de contextos e situações 
de jogo (tendo como referência a lógica de 
jogo em diferentes modalidades esporti-
vas), privilegiando a ludicidade e os princí-
pios socioeducativos de inclusão, participa-
ção, cooperação e corresponsabilidade no 
planejamento das aulas.

A definição dos conteúdos das aulas foi 
baseada nas necessidades individuais das 
crianças na faixa etária de atendimento do 
Projeto (6 a 12 anos), visando ao alcance de 
seus objetivos educacionais e ao desenvol-
vimento dos valores, competências e princí-
pios gerais do Projeto. 

Esta proposta é orientada prioritariamen-
te ao desenvolvimento e aprimoramento 
do repertório motor das crianças por meio 
de atividades com foco em habilidades e 
capacidades motoras básicas, combinadas 

com habilidades técnicas esportivas diver-
sificadas que são utilizadas para facilitar o 
entendimento de contextos e situações de 
jogo (lógica de jogo em diferentes modali-
dades), privilegiando a ludicidade, resolução 
de situações, problemas e conflitos gerados 
por estes.

Nesse contexto, os conteúdos programá-
ticos foram elencados na forma de Famílias 
de Habilidades. Essas habilidades podem 
ser relacionadas a blocos de conteúdos pro-
gramáticos que são elencados e oferecidos 
através de uma programação criteriosamen-
te planejada. Dessa forma, a criança poderá 
tomar contato com diferentes contextos 
preliminares de modalidades esportivas 
seriadas, garantindo, desta maneira, uma 
ampliação do seu repertório de movimentos 
livres e movimentos tecnicamente cons-
truídos nas diferentes faixas etárias e fases 
do desenvolvimento motor, como deve ser 
o foco da aprendizagem motora, principal-
mente até os 12 anos de idade.

Assim, a proposta não é priorizar o apren-
dizado da técnica esportiva de uma modali-
dade (como o passe do futebol ou a corrida 
do atletismo), mas possibilitar a vivência do 
correr, do saltar e do arremessar em diver-
sas situações, e ações motoras que venham 
a preparar a criança, de maneira geral, para 
que futuramente possa fazer a escolha de 
uma ou mais modalidades que forem mais 
adequadas à sua aptidão e vivência motora. 

Três grandes diretrizes 
norteiam o conteúdo das 

atividades propostas:
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Famílias de habilidades

1 Habilidades 
com bola (território e rede) 

S ão aquelas que trabalham a ma-
nipulação da bola, que têm como 
essência a interação do corpo com 

este objeto, em especial mãos, braços, 
pés e cabeça. Além disso, utiliza-se do 
implemento como elemento principal da 
situação de jogo, trabalhando situações 
de cooperação, oposição e imprevisibili-
dade. Esta última característica ocorre em 
função de um rol amplo de possibilidades 
e de tomada de decisão estimulada pela 
manipulação da bola; 

2 Habilidades de 
lançar e rebater 
Com ou sem implementos (raquetes, 
tacos, cordas, alvos)

S ão aquelas que trabalham os estí-
mulos relacionados à utilização de 
implementos ou com situações di-

ferenciadas estimuladoras de descolamen-
to e de posições de equilíbrio/desequilíbrio 
e manipulação destes em diferentes con-
textos. Esta última, em especial, versa so-
bre a habilidade de rebater. Ao estimular a 
rebatida, o aluno vivencia aspectos como a 
antecipação e organização temporal para a 
realização efetiva dos movimentos; 

3 Habilidades 
terrestres 
(base para o atletismo)  

S ão aquelas que estimulam as ha-
bilidades necessárias aos movi-
mentos básicos como corridas (de 

curta distância, obstáculos e resistên-
cia), saltos (em diversos contextos como 
altura, distância, triplo), arremessos e 
lançamentos. Estimulam também as 
capacidades físicas básicas como for-
ça, resistência, flexibilidade, coordena-
ção, equilíbrio, agilidade e velocidade;  

4 Habilidades  
aquáticas  
(individuais e coletivas)

S ão aquelas que estimulam o desen-
volvimento de capacidades e habi-
lidades como conteúdo de apren-

dizagem na intenção de responder aos 
estímulos e situações possíveis no meio 
aquático. Tanto em aspectos coletivos 
quanto individuais são trabalhados princí-
pios como respiração, imersão, flutuação 
e coordenação de ações motoras no meio 
líquido; 
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7 Habilidades  
rítmicas e 
expressivas

S ão aquelas que harmonizam as 
funções motoras e controlam os 
movimentos corporais no tem-

po e no espaço, aprimorando o ritmo, 
expressando sensações, sentimentos 
e símbolos ou significados dados aos 
movimentos realizados. Desenvolvem 
também habilidades como ouvir, apre-
ciar e processar o estímulo sonoro para 
realizar ações motoras provenientes 
do estímulo e da qualidade som. 

5 Habilidades 
gímnico-acrobáticas

S ão aquelas que estimulam a apren-
dizagem de elementos ginásticos 
e acrobáticos, importantes para os 

movimentos que exigem equilíbrio, des-
locamento, saltitos, giros, passos, balan-
ceamento e circundução de braços reali-
zados com e sem aparelhos. Além disso, 
estimulam a aprendizagem de elementos 
de movimentos acrobáticos como saltos, 
figuras e inversões; 

6 Habilidades 
para lutas

S ão aquelas que propõem o desen-
volvimento de vivências corporais 
baseadas nas características do 

agarrar, golpear com e sem implemen-
tos. Trabalham, assim, habilidades como 
esquivar, rolar, cair, agarrar, desequilibrar, 
chutar, saltar. Nesse contexto, haverá es-
tímulos para a aprendizagem de situa-
ções de contato corporal, função ataque 
e defesa, situação de oposição e impre-
visibilidade; 
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Lutas

Lançar e Rebater
(com ou sem implementos) Terrestres

Bola 
(território e rede)

Aquáticas

Rítmicas e 
Expressivas

Ciclo de passagem pelas 
Famílias de Habilidades

1° BLOCO 2° BLOCO 3° BLOCO

4° BLOCO

5° BLOCO6° BLOCO7° BLOCO

Passagem 
para 2ª fase

Passagem 
para 3ª fase

É importante destacar que o trabalho com 
cada família deve ter uma duração de 4 a 8 se-
manas, possibilitando experimentar e desenvol-
ver diversos aspectos de seu repertório motor. 
Após o término de uma família, é realizado o ro-
dízio de famílias entre as turmas. Ou seja, a cada 
2 meses, aproximadamente, cada aluno tem a 
oportunidade de vivenciar habilidades diferen-
ciadas e associadas a cada uma das 7 famílias 
indicadas. Assim, no período de 6 meses a 1 ano, 

o aluno poderá ter experiência com todas as fa-
mílias elencadas no contexto desta proposta.

Como indicado anteriormente, essa Meto-
dologia é passível de adaptações. Por exemplo, 
é possível oferecer uma única família de cada 
vez, como também é possível ofertar ativida-
des que abordem diferentes famílias durante a 
mesma semana. Também devem ser conside-
radas as condições materiais e de infraestrutu-
ra presentes na comunidade.

Gímnico-acrobáticas
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Níveis de aprendizado

As crianças devem ser distribuídas em gru-
pos de acordo com os três níveis referentes 
às diferentes faixas etárias (6 e 7, 8 e 9 e 10 
a 12 anos), em respeito às fases característi-
cas do desenvolvimento motor e cognitivo, 
como é indicado abaixo: 

 NÍVEL 1 (CRIANÇAS DE 6 E 7 ANOS) 
► Trabalho orientado às Habilidades Motoras 
Fundamentais: andar, correr, saltar, chutar, 
quicar e arremessar. Ampliação motora ge-
neralizada, com enfoque maior na ludicidade;

► Ampliação motora generalizada através de 
jogos motores e pré-esportivos;

► Aquisição e ampliação do vocabulário motor;

► Ênfase sobre a exploração das habilidades 
motoras;

► Aplicação de jogos alicerçados nas habili-
dades básicas;

► Ênfase nos jogos com atuação mais indivi-
dualizada (estafetas, etc.).

► Utilização de apenas 1 (um) elemento para 
cumprimento da tarefa.

 NÍVEL 2 (CRIANÇAS DE 8 E 9 ANOS) 
► Trabalho orientado na ampliação motora 
direcionada para diferentes gestos motores, 
com noção de diferentes situações técnicas 
orientadas às diferentes práticas esportivas;

► Ampliação motora nas modalidades com 
aprofundamento de diferentes situações 
técnicas, com enfoque na ludicidade;

► Combinação de habilidades motoras fun-
damentais (correr e chutar, quicar e lançar, 
etc.);

► Ênfase maior na execução dos movimen-
tos aprendidos anteriormente;

► Concretização dos fundamentos básicos já 
assimilados;

► Aprimoramento e desenvolvimento dos 
fundamentos específicos das modalidades 
esportivas alicerçados sobre o acervo motor 
já adquirido;

► Jogos alicerçados nos fundamentos bási-
cos;

► Ênfase nos jogos coletivos (jogos reduzi-
dos, com estrutura funcional);
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► Utilização de até 2 (dois) elementos para 
o cumprimento de uma tarefa.

 NÍVEL 3 (CRIANÇAS DE 10 A 12 ANOS) 
► Trabalho orientado ao Repertório Motor 
Especializado (locomotores, estabilizado-
res e manipulativos), por meio do desen-
volvimento motor direcionado aos gestos 
específicos de modalidades esportivas a 
serem utilizados no âmbito dos jogos pré-
desportivos;

► Preparação e contextualização de habili-
dades específicas;

► Maior exigência em níveis de intensidade 
de capacidades físicas (com foco a possibi-
litar melhor desempenho nas atividades e 
jogos);

► Atenção refinada ao desenvolvimento 
dos gestos técnicos;

► Maior integração de habilidades técnicas;

► Situações de jogo mais complexas;

► Atividades com situações mais desafia-
doras;

► Exigência de maiores níveis de concen-
tração e atenção.
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É importante que 
seja identificada a 
carga horária (meio 
período, integral, 
etc.) adotada 
nas escolas da 
região, de forma 
que as atividades 
oferecidas pelo 
Projeto não se 
sobreponham 
às atividades 
escolares. 
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Instrumento 
didático

C A P Í T U L O  4

O Plano de Aula é um instrumento 
que orienta o educador a aplicar ativi-
dades adequadas para todas as faixas 
etárias consideradas no Projeto, res-
peitando as fases características do 
desenvolvimento motor e cognitivo 
das crianças. A partir dele, são pro-
postas atividades divertidas e fáceis 
de colocar em prática, de acordo com 
a Família de Habilidades trabalhada.
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► Priorize o planejamento como um momento de 
reflexão e ajuste de sua aula;

► Estabeleça um objetivo para cada aula e trace 
metas a serem atingidas com o/pelo grupo;

► Escolha e tenha claras as competências sociais, 
pessoais, físicas e técnicas que serão trabalhadas 
e/ou priorizadas em cada aula ou atividade;

► Tenha conhecimento geral do conteúdo a ser 
desenvolvido;

► Tenha noção dos conhecimentos e habilidades 
que os alunos já possuem;

► Considere sempre o processo de inclusão;

► Estabeleça uma progressão gradual das ativi-
dades, respeitando o nível de desenvolvimento 
individual das crianças e do grupo;

► Utilize instruções e abordagem adequadas à fai-
xa etária trabalhada;

► Utilize o plano de aula sugerido para organizar e 
orientar suas ações e práticas pedagógicas;

► Leve em consideração o espaço e os equipa-
mentos disponíveis;

► Elabore atividades que possibilitem a interação 
das crianças com outros colegas, com os objetos 
e com o meio explorados;

► Planeje atividades nas quais todos possam ob-
ter sucesso;

► Prepare perguntas sobre valores e temas sociais 
relevantes que levem o grupo a refletir acerca das 
competências destacadas na aula;

► Tenha em mente que situações ou problemas po-
dem surgir na aula, necessitando sua atenção para a 
abordagem de valores e competências não previstas;

Dicas para o uso do 
Plano de Aula

► Avalie e atualize periodicamente as atividades 
desenvolvidas e a aprendizagem das crianças;

► Considere todos os momentos da aula como 
importantes. Tantos os momentos de discus-
são, apresentação e escuta dos alunos quanto 
os momentos de atividades físicas são de igual 
importância para o desenvolvimento integral 
do aluno;

► Faça seu planejamento de forma escrita e não 
apenas mental; 

► Selecione o que será desenvolvido de acor-
do com o conteúdo programático e o nível de 
aprendizagem das crianças (N1, N2 ou N3);

► Crie um modelo de planejamento mensal 
onde possa acompanhar e monitorar o desen-
volvimento das Famílias de Habilidades e pla-
nejar seu rodízio;

► Atenção aos Sete Filtros para uma experiência 
positiva desde cedo. Eles devem ser norteado-
res na elaboração das aulas;

► Pesquise, na Internet ou em outras fontes, 
atividades que você possa adaptar para o seu 
conteúdo;

► Fique atento à repetição de atividades. Para 
alunos com déficit de atenção ou deficiência in-
telectual, a repetição é importante. Porém, se 
a mesma atividade for feita muitas vezes, sem 
variação, ela pode tornar a aula menos atrativa 
para as demais crianças; 

► Tenha sempre em mãos seu Plano de Aula. A 
falta deste instrumento pode gerar aulas mo-
nótonas e desorganizadas, o que pode fazer 
com que as crianças percam o interesse pelas 
atividades. 
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Estrutura

Plano 
de Aula

A seguir, apresentamos a 
estrutura do Plano de Aula 
com suas respectivas siglas, 
conceitos e definições. 

No capítulo 6 deste Caderno, 
oferecemos sugestões de 
Planos de Aulas completos, 
organizados por famílias 
e níveis de aprendizado. 

► REFERÊNCIA
Identifica qual o 
conteúdo programático 
- a Família de 
Habilidades a ser 
desenvolvida na aula;

► NÍVEL DA TURMA
Indica o nível das crianças 

para a qual a aula deve 
ser orientada. (N1 = 6 e 
7 anos, N2 = 8 e 9 anos 

e N3 = 10 a 12 anos);

► AULA Nº
Número ordinal da aula 
referente ao grupo
de aulas a ser desenvolvido 
em cada um dos 7 Blocos 
de Famílias de Habilidades;

► COMPETÊNCIAS
São capacidades de desenvolvimento de 

determinadas tarefas com sucesso, evidenciando 
em sua base determinadas habilidades 

necessárias para alguns fins propostos, de 
forma a permitir que o sujeito tenha ou 

venha a desenvolver capacidades de ação 
para realizar as tarefas e situações que são 
apresentadas nas aulas. Estão interligadas 

com as competências apontadas no âmbito 
do Capítulo 2 e do Documento Referencial do 

Projeto Escolas e Comunidades Ativas (CS: 
competência social; CP: competência pessoal; CF: 

competência física e CT: competência técnica);
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► ADAPTAÇÕES 
PARA TODOS
São adequações necessárias 
para a inclusão de crianças 
com deficiências nas 
atividades propostas, 
lembrando que elas podem 
ser variadas de acordo 
com a possibilidade e 
a necessidade que se 
apresentarem na classe.

► RECURSOS DIDÁTICOS
São materiais (físicos, 
sensoriais, sonoros, etc.) 
que podem ser utilizados na 
realização da aula, ressaltando 
que estes também podem ser 
adaptados ou substituídos;

► OBJETIVOS 
DA AULA
Referem-se aos 
propósitos que devem 
ser atendidos na aula 
(geral e específicos);

► DESENVOLVIMENTO 
DA AULA
É a operacionalização 
da aula apresentando as 
atividades propostas em 
cada uma das 5 Etapas 
Básicas diretamente 
relacionadas ao 
desenvolvimento da 
Família de Habilidades 
destacada para a aula;



COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Dinâmicas
Complementares

45

C A P Í T U L O  5

A seguir, são apresentadas duas dinâ-
micas complementares que têm o ob-
jetivo de apoiar o trabalho do educador 
sem, contudo, serem imprescindíveis 
para a aplicação da metodologia. Por 
isso, têm caráter complementar e po-
dem ser adaptadas de acordo com as 
necessidades de cada educador.
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Escolha do líder
O conceito de líder da aula foi elabora-

do com o objetivo de dar oportunidade 
às crianças de vivenciar experiências que 
possibilitem o desenvolvimento de auto-
confiança e tomada de decisões, assumir 
responsabilidade e arcar com suas conse-
quências, bem como valorizar as opiniões 
e incentivar a criatividade no processo de 
interação com o grupo.

Em cada aula, o educador poderá escolher 
uma criança referência, que atuará como au-
xiliar naquela aula. A escolha deve ser feita 
durante a primeira etapa da aula denomi-
nada Roda Inicial, e poderá ser selecionada 
tanto uma criança com bom comporta-
mento, incentivando os outros a adotarem 
a mesma postura, como uma que apresen-
te dificuldades relacionadas ao comporta-
mento, como estratégia para aproximá-la, 
dando-lhe responsabilidades e fazendo-a 
refletir sobre a sua postura (afinal, o líder 
deve “dar o exemplo”). Durante a Roda Final, 
o educador poderá aproveitar para ponderar 

com o grupo sobre o bom desempenho do 
líder (ou líderes), estimulando a reflexão e o 
debate em relação às regras de convivência 
estabelecidas, às competências trabalhadas 
na aula, entre outros pontos.

Algumas estratégias podem ser adotadas 
para otimizar a utilização dessa dinâmica:

► O educador deve esclarecer que haverá um 
rodízio de líderes e que todos terão oportu-
nidade de desempenhar este papel;

► Em turmas muito grandes, pode acontecer 
de algumas crianças não conseguirem ser lí-
deres. Neste caso, é importante que tenham 
pelo menos 2 líderes por aula/dia, escolha 
que é facilitada nas situações de jogo, onde 
geralmente são formadas pelo menos duas 
equipes distintas;

► O educador também pode utilizar este re-
curso para reconhecer alguém que alcançou 
um objetivo pessoal ou que teve uma pos-
tura positiva em relação a outro colega ou 
ao grupo.
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A partir das respostas das crianças, o 
educador deve organizar e expor as Regras 
de Convivência que deverão ser aprovadas 
por todas as crianças. Estas regras poderão 
ficar visíveis no formato de um grande car-
taz, servindo como um roteiro de normas e 
“combinados” que devem ser seguidos por 
todas as crianças do grupo. Sempre que ne-
cessário, o educador deverá se reportar ao 
cartaz para reforçar as regras e "combina-
dos" que não estão sendo cumpridos pelo 
grupo. Exemplo de organização:

REGRAS DE 
CONVIVÊNCIA 

DEFINIDAS

SITUAÇÕES 
ACEITÁVEIS

SITUAÇÕES 
REFUTÁVEIS

1. AAAAA

2. BBBBB

3. CCCCC

Roda de
Convivência
O educador pode estabelecer, no início do 

calendário de atividades anual, as regras de 
convivência que serão adotadas para cada 
grupo. Para elaborar e combinar estas regras 
coletivamente, o educador pode perguntar 
às crianças:

O que pode ser um  
problema durante a aula?
Alguns exemplos de respostas possíveis:

► Brigas entre colegas

► Falta de respeito com o professor

►  Falta de respeito com os colegas

► Jogar lixo no chão

►  Não guardar os materiais

►  Fingir que não escuta

►  Gritar com os colegas e professores

►  Bater nos colegas

O que vocês gostariam 
de ver nas aulas?
Alguns exemplos de respostas possíveis:

► Cooperação entre colegas

► Respeito com o professor

► Respeito com os colegas

► Manter espaço da aula limpo e organizado



COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

48

Com o propósito de subsidiar e orien-
tar o seu trabalho, você encontrará a 
seguir 105 aulas propostas, organiza-
das em 7 (sete) blocos de Famílias de 
Habilidades, considerando os três ní-
veis de aprendizado (Nível 1 (N1) - 6 e 
7 anos; Nível 2 (N2) - 7 e 8 anos e Nível 
3 (N3) - 10 a 12 anos), que apresentam 
relação direta com a evolução motora 
das crianças.

Aulas
Propostas

C A P Í T U L O  6
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TERRITÓRIO E REDE

1  OBJETIVOS
a) controlar a bola com as mãos; b) aprender o passe com as mãos;  
c) exercitar concentração e atenção; d) valorizar cooperação e respeito.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças em círculo para exposição e explicação dos conteúdos, 

objetivos, organização da aula e dicas de segurança;
► Reforçar e apontar as competências que serão trabalhadas nesta aula, destacando as 

competências sociais e pessoais associadas às regras e "combinados" para convivência.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Distribua para cada criança um colete/fita/tira de jornal/pedaço de papel 

higiênico para ser preso na parte de trás do calção/calça;
► Assim que você der o comando de iniciar, cada criança deverá proteger 

o seu “rabinho” e tentar pegar o “rabinho” dos outros;
► Vence quem conseguir pegar mais “rabinhos” até o sinal de término da atividade. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicione as crianças em um círculo pequeno no centro do espaço físico, voltadas para fora do círculo;
► Distribua uma bola para cada criança;
► Peça para que cada uma se desloque para frente quicando sua bola no chão (variando 

com uma ou com duas mãos) até o limite demarcado com o cone;
► Estimule, através de palmas, e oriente as crianças a se deslocar no ritmo 

dessas palmas (acelere e diminua o ritmo das palmas);
Variação: na medida em que se observa um grupo com mais habilidade, você 
pode dar um sinal para que as crianças possam trocar rapidamente de bola (passe) 
com o colega do seu lado direito e prosseguir na execução da atividade.
Obs.: chamar a atenção para o respeito ao próximo e para a concentração 
e atenção necessárias ao bom desempenho nas atividades.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas de plástico, borracha ou minibasquete;
• 30 cones prato demarcatórios (pequenos);
• jogos de coletes ou camisetas com cores diferentes;
• 30 Fitas/tiras de jornal/tiras de TNT;
• Quadra poliesportiva, campo, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Cooperação, 
respeito ao 
próximo e 
às regras

Concentração 
e atenção

Habilidade 
de correr e 
velocidade

Controle da 
bola e passe

AULA 1 
B L O C O  1

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
com bola
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarque quadrados de 5m de largura e 5m de comprimento utilizando os cones;
► Forme grupos de 3/4 crianças por quadrado. Uma deve ficar no meio do quadrado 

tentando recuperar a bola que as demais devem passar e driblar a bola entre elas;
► Ao sinal do educador (palmas/apito/assovio, etc.) ou quando a criança do 

centro tocar na bola, troca-se aquela que está no centro;
► A cada série deverá trocar aquele que tenta recuperar a bola, de modo que 

todos possam participar desempenhando as diferentes funções; 
► Cada equipe inicia a partida com 5 pontos. Cada vez que a criança do centro recuperar a 

bola, é retirado um ponto da equipe e assim sucessivamente, até zerar a pontuação.
► Varie o tempo entre 2 e 3 minutos entre um sinal e outro;
Variações: Você pode incluir mais crianças no centro para pegar a bola 
ou mais bolas no jogo para torná-lo mais dinâmico.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize o respeito ao próximo, as diferenças de habilidades, em especial na habilidade do passe e drible, 

associando a outros movimentos e experiências do dia a dia que necessitam destas habilidades;
► Reflita sobre a necessidade de concentração e atenção nas atividades desenvolvidas na aula, 

associando isso a outros momentos do dia a dia que exigem atenção e concentração;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: o estabelecimento de parcerias pode promover a 
participação das crianças com deficiência visual nas atividades que requerem deslocamento. A atividade de 
preparação pode ser realizada em duplas nas quais, reduzindo a velocidade dos deslocamentos, uma criança 
sem deficiência se associa a outra com deficiência e trabalham juntas. O “rabinho” é colocado na criança com 
deficiência visual que deve defendê-lo esquivando-se para que as demais não possam pegá-lo. A outra criança 
terá a função de roubar os “rabinhos” das demais e proteger o “rabinho” da sua dupla. Nas atividades com 
bola, de forma geral, é preciso que estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes, e 
a bola utilizada deve ter um guizo dentro. Nas atividades com bola, os parceiros (amigos da turma) podem 
formar duplas promovendo interação, onde a criança sem deficiência visual pega a bola no momento certo e 
aquela que têm a deficiência visual atira a bola no momento do comando da outra. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo: vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizá-los normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção para o desenvolvimento das atividades 
em menor velocidade e muita concentração, pois mesmo com os comandos visuais, a atenção 
durante os movimentos delas e das bolas é essencial para que consigam acompanhar visualmente 
a recepção e os lançamentos das bolas. Quanto aos ritmos diferenciados, é preciso também 
combinar os comandos e fazê-los de forma visual, podendo por exemplo utilizar braços para cima 
para acelerar os movimentos ou para baixo para diminuir a velocidade dos movimentos, etc.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, 
se a atividade permitir, podem se locomover com a ajuda de outro colega ou de um auxiliar do educador. 
Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola), na maioria das vezes elas 
conseguem realizar. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade mas a criança não é cadeirante, 
é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da atividade 
para que a criança possa participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam 
mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda 
assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a 
ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos. 
Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de repetição individual. Dê uma nova 
orientação a cada mudança na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não assimilar 
ou esquecer. Demonstrar os movimentos com e sem a bola pode auxiliar na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) realizar a transferência da bola com as duas mãos nas atividades de passe e recepção; b) passar a bola 
para o companheiro após tocá-la no peito (osso esterno); c) realizar passes a curta e média distância.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas e arcos 
espalhados pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças em círculo para exposição e explicação dos conteúdos, 

objetivos, organização da aula e dicas de segurança;
► Retome, se necessário, alguma observação em relação às atitudes, regras e combinados de 

convivência do grupo. Como as crianças se posicionaram em relação às diferenças de habilidades? 
Como foram as atitudes em relação à concentração e atenção na aula passada? Tudo isso 
reforçando e apontando as competências que serão trabalhadas nesta aula, destacando as 
competências sociais e pessoais, associadas às regras e “combinados” para convivência.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas e dê uma bola para cada dupla;
► Cada dupla deve ficar separada por um arco no chão;
► As crianças devem trocar passes fazendo com que a bola quique dentro do arco antes de chegar ao colega;
► Na medida em que você sinalizar (palmas, sinais específicos, apito, etc.), 

as crianças devem trocar de duplas e procurar um novo arco.
Obs.: você pode variar o nível de dificuldade desta atividade aumentando a distância entre as duplas. 
Variações: estabeleça dentro das duplas uma criança correspondente aos números pares e outra aos 
números ímpares. Você pode falar um número ou fazer uma conta. A criança correspondente ao resultado 
da conta (número par ou ímpar) deverá mudar de dupla e arco/bambolê. Você também pode tornar a 
atividade mais rápida ou mais lenta na medida em que acelera o tempo entre os estímulos/sinais dados.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em duplas e dê uma bola para cada dupla;
► Cada dupla deve ficar separada por uma distância que possibilite o quique entre as crianças;
► As crianças devem trocar passes fazendo com que a bola quique sempre 

que a contagem atingir números pares. Depois só ímpares;
► Na medida em que você sinaliza, as crianças devem deixar a bola no chão e trocar de duplas.
Obs.: chamar a atenção para a cooperação no trabalho em duplas e sobre as diferenças de habilidades 
que devem ser respeitadas. Estimular análise e percepção do espaço para que a atividade funcione.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas de borracha ou minibasquete;
• 15 arcos (bambolês);
• 50 cones prato demarcatórios (pequenos);
• 03 jogos de coletes ou camisetas com cores diferentes;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Comunicação 
e integração

Concentração 
e persistência

Caminhar, 
correr e força

Passe e 
recepção 
de bola

TERRITÓRIO E REDE

AULA 2
B L O C O  1

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
com bola
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Distribua crianças em grupos com quantidades iguais;
► Cada grupo deve ficar em um círculo demarcado com os cones;
► O objetivo do jogo é que o grupo realize o maior número de passes sem deixar 

a bola cair no chão; se a bola cair no chão, a contagem recomeça;
► A equipe que marcar maior número de passes no tempo estabelecido ganhará um ponto. 

Vencerá a equipe que marcar maior número de passes do início ao fim da atividade.
Variações: você pode determinar um tipo específico de passe com as mãos 
(com as duas mãos, com uma mão, frontal, de costas, etc.).

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos a seguir:
► O foco das atividades dessa aula está no passe com os membros superiores. Enfatize a 

necessidade da atenção, cooperação e, em especial, no trabalho em equipe/duplas;
► Reforce a necessidade da concentração para desenvolver qualquer atividade com 

sucesso e, consequentemente, adquirir uma competência no esporte e na vida. 
Utilize exemplos do dia a dia que podem ser aplicados naquele momento;

► Reforce também a necessidade de organização e persistência para atingir os 
objetivos. No esporte ou na vida, muitas metas só acontecem com a participação 
do grupo e com muita persistência de todos os seus integrantes;

► Destaque que o tipo de jogo realizado não necessita de uma equipe opositora/
oposição como alternativa para a aula e para o aprendizado de todos.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: o estabelecimento de parcerias pode promover a 
participação das crianças com deficiência visual nas atividades que requerem deslocamento. A atividade 
de preparação pode ser realizada se a bola possuir um guizo. De forma geral, é preciso que estas crianças 
tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. Como a atividade já prevê parcerias, a adaptação 
que pode ocorrer é a de que os passes ocorram em contato com o solo, ou seja, a bola seja enviada à 
criança rolando no chão. Quanto às trocas de parceiros, podem indicar que a criança com deficiência visual 
sempre receberá uma nova dupla sem precisar se deslocar para isso. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo: vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais e mais pausados. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a 
necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento 
das atividades com muita concentração, pois mesmo com os comandos visuais, a atenção durante 
as orientações verbais é essencial para que acompanhem visualmente a recepção e os lançamentos 
das bolas. Nos momentos das trocas de duplas, é essencial que sejam combinados comandos que 
elas possam acompanhar, preferencialmente visuais e, quando possível, que sejam em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços 
ou, se a atividade permitir, podem se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar 
do educador. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim 
aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização 
destas trocas. Os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola), na maioria das vezes 
elas conseguem realizar. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade e a criança não é cadeirante, 
é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da atividade 
para que possa participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade 
reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo também a socialização 
e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar a possibilidade de 
trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) praticar passes e recepção de bola como pré-requisito para os lançamentos 
e educativos de finalização; b) finalizar em curtas distâncias.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar 
acidentes durante os deslocamentos das crianças com velocidade. Não deixar bolas e outros 
objetos espalhados pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças em um círculo para explicação e exposição das dicas 

de segurança, conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Retome, se necessário, alguma observação em relação às atitudes e dinâmicas do grupo 

observadas na última aula. Por exemplo, o que as crianças acham da necessidade de trabalhar 
a concentração e persistência? É “chato”? Relacionar com o bom desempenho de atletas 
e pessoas que são persistentes e não desistem diante das derrotas e dos erros.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
Distribua as crianças em 5 filas indianas/colunas com o mesmo número de crianças. A primeira 
criança de cada fila recebe uma bola (apesar de ser uma atividade que tem na sua formação a 
fila indiana, a mesma é bastante dinâmica, pois terá somente 4 ou 5 crianças por fila):
► Ao sinal do educador, o primeiro participante de cada fileira passa a bola por cima da cabeça, com as 

duas mãos, para o segundo, e este para o terceiro e, assim, sucessivamente, até a bola chegar ao último;
► A última criança de cada fila, de posse da bola, corre até o início da fila e dá sequência ao jogo;
► Assim que todas a crianças completarem a tarefa, o movimento deve mudar e elas devem 

passar a bola com as mãos por baixo das pernas. Assim, será necessário que todos fiquem 
de pernas afastadas, na mesma sequência e lógica da primeira parte da atividade;

► Na terceira etapa, as crianças devem efetuar os passes pelo lado do tronco, explorando lado direito e 
esquerdo e, quando a última criança receber a bola, antes de se deslocar para frente da fila, ela pode 
lançar a bola por cima da cabeça para o primeiro da fila que, ao receber, recomeça a atividade.

Obs.: sugere-se evitar atividades com filas indianas superiores a 5 crianças cada, tendo 
em vista que o objetivo das atividades de aquecimento está em aumentar a temperatura 
corporal e a capacidade circulatória e respiratória das crianças. Atividades em que todos 
estejam em movimento ao mesmo tempo podem facilitar esse processo.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas pequenas de borracha;
• 30 cones prato demarcatórios (pequenos);
• 10 cones grandes;
• Quadra poliesportiva, ginásio ou 

sala grande de atividades.

Integração 
e respeito 
às regras

Dedicação, 
motivação e 
persistência

Chutar, andar, 
correr e  
velocidade

Passe, 
recepção, 
finalização e 
lançamento

TERRITÓRIO E REDE

AULA 3
B L O C O  1

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
com bola
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em duplas. As crianças da dupla devem ficar posicionadas 

uma de frente para a outra, a uma distância de 2 metros;
► Cada dupla receberá duas bolas;
► Cada criança com uma bola. Uma criança da dupla deve chutar a bola para a outra, 

enquanto a outra faz um lançamento por cima da cabeça com as duas mãos;
► Troque as funções das crianças da dupla a cada dois minutos.
Obs.: chame a atenção para a necessidade de se trabalhar em duplas para que as bolas não se espalhem 
pelo espaço da aula, além da vantagem de isso melhorar a integração do grupo para um objetivo comum.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Forme duas equipes, cada uma em meia quadra, de posse do mesmo número de bolas;
► Se possível, estenda uma corda/fita mais grossa ou rede, dando a ideia de 

uma rede do voleibol, em altura um pouco superior à das crianças;
► Cada equipe deve lançar as bolas à quadra adversária, por cima da 

“rede”, durante o tempo estipulado pelo educador;
► Ao término do tempo, a equipe que tiver o menor número de bolas em sua meia quadra será a vencedora;
► Após este ciclo, o movimento deve mudar, e cada equipe deve chutar as bolas à quadra adversária, por 

baixo da “rede”, durante o tempo estipulado pelo educador, utilizando a mesma proposta anterior.
Variações: você pode variar a forma de passar/chutar a bola para o outro lado. 
Pode determinar o tipo de lançamento – com uma ou com duas mãos, ou 
outros que definir com a turma (toque ou manchete, por exemplo).

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► O foco do jogo realizado está na habilidade de finalização. Enfatize a necessidade 

da atenção à dedicação e persistência, em especial para concluir a meta; 
► Ou seja, são necessárias várias ações para chegar ao objetivo final (no caso, a finalização);
► Assim, o foco é discutir a necessidade de dedicação e persistência para realização das tarefas. Ou seja, 

por que elas estão fazendo a aula? Observe quais e destaque os benefícios da aula para as crianças;
► Aponte a dinâmica do improviso da rede de vôlei, e como isso é possível e necessário para podermos 

realizar a atividades para todos, sem que seja obrigatório usar os equipamentos oficiais dos esportes.
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TERRITÓRIO E REDE

AULA 3
B L O C O  1

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades com bola poderão ser realizadas 
quando a bola possuir um guizo. Também é preciso que estas crianças tenham posição estratégica, de 
forma a evitar acidentes. Como a atividade já prevê parcerias, a adaptação que pode ocorrer é a de que 
os passes ocorram mais próximos do solo, ou seja, a bola seja enviada (rasteira) à criança rolando no 
chão. Nas atividades enfileiradas, as crianças com deficiência visual podem sempre ser as primeiras. Nas 
atividades de quadra elas podem ter um parceiro/guia que ficará responsável pela recepção enquanto 
as crianças com deficiência visual ficam responsáveis pelo lançamento das bolas. Assim elas participam 
de toda a atividade. Nas atividades em duplas também se recomenda que as duplas dessas crianças 
passem a bola e não joguem para o alto para facilitar a recepção. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo: vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.

2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais 
e mais pausados. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção para o desenvolvimento das atividades com 
muita concentração, pois mesmo com os comandos visuais a atenção durante as orientações verbais para os 
movimentos é essencial para que acompanhem visualmente a recepção e os lançamentos. Nos momentos 
das atividades em dupla, é essencial que sejam combinados comandos que elas possam acompanhar, e, 
quando possível, que sejam em Libras. Nas atividades em quadra, alguns comandos específicos também 
deverão ser estabelecidos e combinados para que sejam dados visualmente para todas as crianças.

3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, se 
a atividade permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. Em 
relação às atividades com a bola, é preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante direcionada a elas. 
O tempo um pouco maior para as trocas também precisa ser respeitado. Quando não cadeirante, pode realizar 
as atividades em fileiras e também nas duplas, adaptando o tempo e evitando lançar as bolas, podendo criar 
movimentos de levar a bola à cabeça associada a passagem da mesma e o trabalho com apenas uma bola pode 
facilitar e garantir a realização. Na realização das atividades de quadra, é preciso que essa criança se localize 
estrategicamente para evitar acidentes, especialmente nas laterais da quadra, realizando parcerias com os 
amigos para que possam fazer a passagem das bolas ainda dentro do mesmo tempo. No caso de crianças que 
apresentam mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo 
ainda assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a 
ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.

4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.

Família de Habilidades  
com bola
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1  OBJETIVOS
a) bater e rebater a bola com uma e duas mãos; b) evitar o contato da bola com 
o solo; c) analisar a ação técnica e motora para correta execução.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas e arcos 
espalhados pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças em círculo para exposição e explicação das dicas de 

segurança, conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Na aula passada, foi falado em dedicação e persistência. Você pode retomar rapidamente qual a ideia da 

persistência como uma competência (mas pontuar que é uma competência para objetivos significativos 
e éticos, não para metas fúteis como ficar rico a qualquer custo ou vencer de qualquer jeito).

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Separe as crianças em 2 grupos iguais com uma quantidade igual de bolas grandes para os dois grupos;
► Desenhe um grande círculo no chão e dentro do círculo coloque várias bolas;
► Um grupo fica dentro e outro fora do círculo;
► Quem está dentro do círculo deve, com as mãos e pés, tirar todas as bolas para fora do 

círculo, e quem está fora deve devolver as bolas para dentro do círculo com as mãos;
► Vence a equipe que conseguir manter mais bolas no espaço da outra;
► Utilize de 3 a 4 minutos para cada etapa. A cada etapa finalizada, as posições devem ser invertidas.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em grupos de, no máximo, cinco crianças cada;
► Dê a cada grupo um bolão (bola de plástico nº 14 ou outra similar leve);
► Os grupos deverão manter a bola no ar o máximo de tempo possível utilizando apenas as mãos;
► Cada criança pode dar apenas dois toques consecutivos na bola.
Variações: de acordo com o repertório motor da turma, você pode utilizar bexigas (balões de 
festa) para incentivar o movimento da rebatida. Ou ainda bolas de outros tamanhos e pesos. Você 
também pode ampliar a distância entre as crianças. E ainda pode variar a forma de manter a bola/
balão no ar, permitindo usar as mãos, os pés, só a mão direita, só a esquerda, só a cabeça e etc.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de plástico nº 14 ou similar;
• 40 cones prato demarcatórios (pequenos);
• 30 cones grandes;
• 03 jogos de coletes ou camisetas 

com cores diferentes;
• Campo, quadra poliesportiva ou 

sala grande de atividades.

Respeito às 
diferenças e 
responsabilidade

Honestidade, 
criatividade 
e raciocínio 
rápido

Caminhar, 
saltitar, 
força e 
coordenação

Bater e 
rebater
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em duas equipes. Cada equipe ficará disposta em um lado do campo/quadra;
► O campo/quadra deve ser dividido por uma rede ou corda;
► As equipes devem bater e rebater um bolão (bola de plástico nº 14) para o campo adversário;
► Cada equipe tem direito a cinco toques na bola;
► Você pode utilizar mais de uma bola para tornar o jogo mais dinâmico. A equipe que 

conseguir fazer com que a bola toque o chão do adversário faz um ponto. Quem somar 
mais pontos no final do tempo estabelecido pelo educador é o vencedor do jogo.

Obs.: incentive o grupo a colaborar para que todas as crianças da equipe 
toquem na bola. Se for preciso, crie regras para que isso aconteça.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos a seguir:
► Enfatize a necessidade de prestar atenção à honestidade, em especial, nas regras do jogo;
► Mostre como as crianças podem ser mais criativas e estratégicas para lançar a bola e fazer um ponto;
► Mostre como é importante a concentração para que possamos tomar atitudes com raciocínio 

rápido em prol do coletivo, respeitando as diferenças e habilidades dos colegas.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: O estabelecimento de parcerias pode promover a 
participação das crianças com deficiência visual nas atividades que requerem deslocamento. As atividades 
que necessitam de implementos (bola, balão, etc.) poderão ser realizadas quando houver no implemento 
um guizo ou item sonoro. É preciso que estas crianças adotem uma posição estratégica no grupo, de 
forma a evitar acidentes. Como as atividades preveem a participação em grupos, a adaptação que pode 
ocorrer é a de que os passes para estas crianças ocorram de forma rasteira, ou que essa criança seja aquela 
que recebe a bola/balão do colega no último passe que se dá na forma de entrega da bola e, de posse 
desta, executa o lançamento do implemento para o espaço da outra equipe. Indicar aos colegas que 
sempre chamem a criança com deficiência visual pelo nome antes de executar um passe para ela. Quanto 
à movimentação espacial dessas crianças, pode ocorrer em parceria com outro colega, mas de forma 
mais lenta e sem muitas variações de sentido. É importante também que a bola seja apresentada para a 
criança no início de cada tarefa, pois a mudança de tamanho deve ficar clara. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo: vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.

TERRITÓRIO E REDE
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais e mais 
pausados. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente qualquer movimento sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para que tenham concentração nos comandos das 
tarefas. No momento da realização das atividades em grupo, é essencial que sejam combinados comandos visuais 
que elas possam acompanhar e quando possível, que sejam em Libras. Nas atividades em quadra, alguns comandos 
específicos deverão ser estabelecidos e combinados visualmente para que sejam dados para todas as crianças.

3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, elas podem ser 
mantidas nas atividades em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, se a atividade permitir, cabe 
a locomoção com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. Em relação às atividades com a bola, 
é preciso orientar os parceiros para que os passes sejam bastante direcionados a elas. É importante que elas também 
possam se movimentar trocando de lugar, pois assim aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando 
um tempo um pouco maior para realização destes deslocamentos e trocas. Os movimentos que exigem os membros 
superiores na maioria das vezes são realizados. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade que não sejam de 
cadeirante, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da atividade 
para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade reduzida, 
a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda assim a socialização e o sentimento 
de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, 
na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra 
deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar 
regras e equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um 
pé só podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.

4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos desde que os 
comandos sejam bem específicos e, se necessário, possam ser repetidos individualmente. Dê novas orientações a cada 
mudança na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, estas crianças podem não assimilar ou podem esquecer 
de parte dela. Demonstrar os movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) realizar transmissão da bola com os pés com apenas um apoio; b) passar a bola 
para o alto e frente; c) realizar contato com a bola em diferentes locais da cintura 
para baixo, na coxa, em cima do pé, na frente do pé e parte interna do pé.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas e arcos 
espalhados pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças em círculo para exposição e explicação das dicas de 

segurança, conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Na aula passada, foi falado na importância da comunicação e do respeito ao próximo 

para realizar uma tarefa em grupo. Verifique com as crianças quais situações de jogo 
precisam de comunicação e enfatize a importância da boa comunicação para a vida 
cotidiana. Relacionar o “passe” como uma forma de comunicação com o outro.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Distribua as crianças em duas equipes aleatoriamente no espaço físico destinado à atividade;
► Uma equipe será denominada de Pegadora e deve tentar pegar a outra equipe, denominada de 

Fugitiva. Esta, por sua vez, deve tentar fugir (as equipes devem ser identificadas com coletes);
► A equipe de pegadores deve conduzir a bola com os pés;
► Ao sinal do educador, a equipe de pegadores persegue a equipe de fugitivos de forma 

que a bola que está sendo conduzida pelo pegador com os pés encoste no fugitivo. 
(Reforçamos aqui a importância de não chutar a bola com força contra os colegas);

► Quando um fugitivo é tocado pela bola de um pegador, este pega a bola nas mãos e permanece no local;
► Aquele que foi pego só pode ser libertado se algum companheiro passar por ele 

e tocá-lo com a mão. Como está de posse da bola, ele vira pegador;
Variações: caso os pegadores demorem a pegar os fugitivos, após 2 ou 3 minutos 
você pode orientar para inverterem os papéis. A forma de condução da bola 
com os pés pode ser variada, explorando as diferentes partes do pé. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas pequenas borracha;
• 40 cones prato demarcatórios (pequenos);
• 30 cones grandes;
• 03 jogos de coletes ou camisetas 

com cores diferentes;
• Quadra poliesportiva, ginásio ou 

sala grande de atividades.

Respeito às 
diferenças e 
senso crítico

Autoavaliação 
e autoestima

Coordenação 
e equilíbrio

Passe e 
controle 
de bola
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Distribua as crianças no espaço da atividade (cada criança deve ter uma 

bola) e varie os estímulos de bater na bola da seguinte maneira:
► Manter a bola nas mãos à frente do corpo e soltá-la levemente na coxa fazendo-a 

subir, e quando a bola estiver caindo, segurá-la com as duas mãos;
► Manter a bola nas mãos à frente do corpo e soltá-la levemente na parte frontal do pé 

fazendo-a subir, e quando a bola estiver caindo, segurá-la com as duas mãos;
► A cada série a criança deverá superar o número de contato e recuperação da bola sem deixá-la tocar no solo;
► Varie o tempo entre minutos e os pés de contato.
Obs.: destaque aqui o fato das crianças terem habilidades diferenciadas e como uma pode ajudar a outra ou 
dar dicas de como fazer melhor cada um dos movimentos solicitados pelo educador (ação corporal específica).

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarque vários quadrados de 6m x 6m e, no meio deles, distribua cones 

grandes dividindo dois setores, “adaptando uma rede”; 
► Forme duas duplas para cada quadrado;
► Uma dupla deve jogar contra a outra considerando as seguintes regras: 
► Cada equipe tem direito a cinco saídas de bola (saque), devendo ser 

arremessada com as duas mãos para a quadra adversária; 
► Se a bola tocar no solo, a equipe ganha 1 ponto; 
► A dupla receptora do saque deve pegar a bola sem deixar tocar o solo;
► Após o saque, as equipes devem recuperar a bola, segurando com as duas mãos 

e, em seguida, devem realizar o passe para seu parceiro que irá pegar com as duas 
mãos e rebater para o outro lado com a coxa ou pé, por cima da “rede”;

► Se a bola tocar o solo, a equipe ganha 3 pontos;
► Vence a equipe que fizer mais pontos ao final do tempo estabelecido pelo 

educador. O tempo de cada jogo não deve ultrapassar 3 minutos.
Variações: variar a forma de rebater a bola para a outra dupla, com os pés, com as mãos, mas 
sempre por cima da “rede”. Dica: inicie sempre pelos movimentos mais simples de realizar em 
função da faixa etária das crianças. Caso contrário, elas podem ficar desmotivadas. Ao perceber 
que não estão motivadas para realizar a tarefa indicada, imediatamente troque o comando.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos a seguir:
► Demonstre como algumas habilidades mais difíceis podem ser desenvolvidas por todos 

e a importância da autoconfiança e da autoestima para que a criança que apresenta 
dificuldades em realizar um determinado movimento consiga executá-lo e não desista 
disso. Adapte com linguagem simples para trabalhar a autoconfiança e autoestima;

► Incentive as crianças a tentar executar os movimentos, reconhecer suas limitações, 
as limitações do outro e seguir tentando até conseguir realizar da sua forma, sem se 
comparar com o outro que conseguiu realizar o movimento na primeira tentativa;

► Estimule e discuta a necessidade de senso crítico e das crianças estimularem umas às outras.
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4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: o estabelecimento de parcerias pode promover a 
participação das crianças com deficiência visual nas atividades que requerem deslocamento. No momento 
da atividade de preparação, pode-se realizar a mesma quando a bola ou outro implemento possuir um 
guizo. De forma geral, é preciso que estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. 
Como a atividade já prevê parcerias, a adaptação que pode ocorrer é a de que os passes ocorram de forma 
rasteira, com o pé ou com a mão. Quanto às trocas de parceiros, podem indicar que a criança com deficiência 
visual sempre receberá uma nova dupla sem precisar se deslocar para isso. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais 
e mais pausados. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades 
com muita concentração, pois mesmo com os comandos visuais, a atenção durante as orientações verbais 
para os movimentos delas e das bolas são essenciais para que acompanhem visualmente a recepção e os 
lançamentos das mesmas. Nos momentos das trocas de duplas, é essencial que sejam combinados comandos 
que elas possam acompanhar, preferencialmente visuais e, quando possível, que sejam em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços 
ou, se a atividade permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do 
educador. Em relação às atividades com a bola, é preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante 
direcionada a elas. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim 
aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização 
destas trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola), na maioria das 
vezes elas conseguem realizar. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade mas a criança não é 
cadeirante, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo 
da atividade para que ela possa participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam 
mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda 
assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora como, por exemplo, com 
a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprender habilidades de condução e drible; b) refletir sobre a competição e o respeito 
ao próximo; c) controlar a bola com os pés, mantendo-a mais próxima possível do 
corpo; d) conquistar o espaço adversário; e) refletir sobre o espaço do outro.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas e arcos 
espalhados pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Além disso, retomar, se necessário, alguma observação em relação às atitudes do grupo. Ou seja, 

como foi trabalhada a conscientização das regras? Alguém gostaria de dar algum exemplo de casa ou 
da escola? E com relação ao respeito do espaço do outro? Alguma novidade pode ser sugerida?

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas. As duplas deverão ficar de mãos dadas até o final da brincadeira;
► Defina uma dupla pegadora. As demais duplas deverão ser fugitivas;
► A dupla que for pega inverte o papel e vira pegadora;
Variação: a dupla que for pega ajuda a dupla inicial a pegar as demais (pique ajuda). 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarcar um quadrado com 15m de lado. Em cada extremidade do quadrado 

haverá um gol com caixotes de 2m de largura, totalizando quatro gols;
► Formar dois grupos com o mesmo número de crianças cada. Cada um deverá se posicionar atrás das 

linhas do quadrado de forma aleatória em ordem numérica. O jogo terá início quando o educador 
soltar a bola no centro do meio campo. Todas as crianças deverão correr para disputar a bola;

► Todo início do confronto sairá 1 x 1 e aquele que conquistar a bola deverá conduzi-
la entre qualquer gol/caixote para adquirir pontos em até 25 segundos;

► Não será válido o ponto se chutar no gol ou acabar o tempo estipulado.
Obs.: chamar a atenção para a concentração e atenção e como são 
e serão necessárias em outros momentos da vida.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas número 4;
• 30 cones prato (pequeno);
• 03 jogos de coletes;
• 12 cones grandes (gol caixote);
• Quadra poliesportiva ou campo.
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um espaço com 10m de largura, 20m de comprimento e uma 

linha no centro formando dois setores (ofensivo e defensivo);
► Nas linhas de 10m serão distribuídos três gols com caixotes de 2m de largura, um 

em cada extremidade da linha e o último no centro, totalizando seis gols. Desta 
forma, três estarão em uma linha a atacar e três na outra a defender;

► Formar dois grupos, e cada um deverá se posicionar atrás dos gols a proteger em 
ordem numérica. O jogo terá início quando o educador soltar a bola no centro 
do meio campo. Após isso deverão correr para disputa da bola;

► Todo início do confronto sairá 2 x 2. Aquele que conquistar a bola deverá 
conduzi-la entre os gols adversários para adquirir pontos em até 15 segundos. 
Não será válido o ponto se chutar ou acabar o tempo estipulado. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
 Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► Nessa atividade, tendo em vista que o foco é a conquista do espaço, é importante 

fazer analogias com a realidade cotidiana, como enfatizar o direito ao nosso espaço e o 
respeito ao espaço do outro. Lembrar que na aula foi uma brincadeira para aprender a 
controlar a bola, mas na vida real devemos sempre respeitar o espaço do outro;

► Além disso, pontuar o respeito às diferenças de habilidades e como isso é comum na vida diária;
► Reflexão sobre regras e proposição de mudanças para que a brincadeira 

fique “mais legal” (estímulo à crítica e autonomia);
► Chame a atenção para evitar grupos fechados e para a importância da formação de novos grupos e interação;
► Além disso, não esqueça de dar uma noção do que vai ter na próxima 

aula, provocando curiosidade e motivação para retornar.
Avaliação: identificar o padrão de condução de bola tendo como referência o deslocamento no 
espaço e a proximidade dos pés. Verificar o desenvolvimento do drible pelo êxito em impedir o 
bloqueio ou retirada de bola. Verificar possíveis quebras de regras e posturas de achar natural romper 
normas como indicativo de necessidade de reforço de valores de cooperação e cidadania.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas atividades com bola, de forma geral é preciso 
que estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. Como a atividade já prevê 
parcerias, o trabalho com os amigos em papel de guia pode auxiliar no trabalho no interior do campo 
determinado e, quando a criança com deficiência visual estiver próxima da bola, pode ser dada a ordem 
de comando “chute a gol!”. As passagens de bolas precisam sempre ser comunicadas para que elas 
fiquem atentas e as bolas também precisam ser sentidas no início das atividades para que reconheçam 
a dimensão das mesmas. Assim, elas participam de toda a atividade. Uma caminhada pelo campo 
antes de iniciar a atividade também pode auxiliar na organização do trabalho, pois o registro sensorial 
auxilia a apreensão dos movimentos e das ações solicitadas. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendando todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, 
mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita 
concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com elas precisam 
ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, se a atividade 
permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. Em relação às atividades 
com a bola, é preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante direcionada a elas. É importante que elas 
também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o sentimento de pertencimento ao 
grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização destas trocas. Assim, os movimentos que exigem 
os membros superiores (com a bola) na maioria das vezes elas conseguem realizar. Quando existe qualquer 
dificuldade de mobilidade mas as crianças não são cadeirantes, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos 
deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da atividade para que elas possam participar sem necessitar de 
auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria 
com outro colega, promovendo ainda assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também 
seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, 
com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos. Entretanto, 
os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de repetição individual. Dê novas orientações a cada 
mudança na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte 
dela. Demonstrar os movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades de passe e recepção; b) reforçar a importância da cooperação; c) realizar a transmissão 
da bola com as duas mãos nos momentos de passe e recepção; d) passar a bola para o companheiro 
após tocá-la no peito (osso esterno); e) priorizar passes a curta distância; f) estimular a análise crítica.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Além disso, retomar, se necessário, alguma observação em relação às atitudes do 

grupo na aula anterior. Retome a questão da concentração e atenção. Lembre-
os do foco necessário nas atividades que agora são mais complexas. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas e dê uma bola para cada dupla;
► Cada dupla ficará separada por um arco que estará ao centro;
► As crianças devem trocar passes fazendo com que a bola quique dentro do arco antes de chegar no colega;
► Na medida em que o educador sinalizar, as crianças devem trocar de duplas, procurando um novo arco.
Obs.: pode-se variar o nível de dificuldade utilizando ou não o arco. 
Variação: estabeleça dentro das duplas uma criança correspondente aos números pares e outra 
aos números ímpares. O educador fala um número ou faz uma conta. A criança correspondente 
ao número ou resultado da conta que o educador fizer deverá mudar de arco. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarcar uma linha horizontal de 20m como ponto de partida e outra a 10m de distância como ponto final; 
► Formar duplas e distribuí-las na linha horizontal em uma distância de aproximadamente 

3m entre cada membro da dupla e a pelo menos 2m entre as duplas; 
► Mantê-las na posição uma de frente para a outra com apenas uma bola por dupla 

e posicioná-las lateralmente na linha inicial deslocando até a final; 
► No comando do educador, as duplas deverão se deslocar com a bola realizando o passe e recepção com 

as duas mãos na altura do peito (antes de realizar o passe, a bola deverá tocar o peito do passador); 
► Deverão cumprir uma ida e volta em um tempo de até 30/40`` sem deixar cair a bola, e a cada série a 

criança deverá reduzir os índices de bola no solo; variar o deslocamento um de frente e outro de costa;
Obs.: Chamar a atenção para a cooperação no trabalho em duplas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas minibasquete;
• 50 cones prato (pequeno);
• 03 jogos de coletes;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um quadrado de 5m de largura e 5m de comprimento;
► Formar grupos de 4/5 crianças por quadrado onde dois ficarão no centro tentando 

recuperar a bola e os demais trocando passes entre si para pontuar;
► A cada série deverá trocar as crianças do centro, de modo que todas 

possam participar da ação de trocar passes com bola; 
► Cada equipe inicia a partida com 5 pontos por um determinado tempo. Cada vez que o 

marcador recuperar a bola, tira um ponto da equipe, e assim sucessivamente;
► Variar o tempo entre 3 e 2 minutos de atividade contínua. Incentivar o uso 

de diferentes tipos de passes (de peito de pé, quicado, etc.). 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
 Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► O foco dessa atividade é a habilidade do passe. Enfatize a necessidade da 

atenção à cooperação, em especial no trabalho em duplas; 
► Busque a reflexão com a aula anterior sobre condução com os pés e enfatize as 

diferenças de habilidades como uma analogia às diferenças entre as pessoas;
► Reforce a necessidade da concentração para desenvolver qualquer competência no 

esporte e na vida. Utilize exemplos que podem ser aplicados na escola;
► Destaque a necessidade de cooperação e honestidade na situação de jogo.
Avaliação: identificar o padrão de precisão do passe e recepção como indicador de aprendizagem 
e desempenho. Verificar possíveis quebras de regras e posturas de achar natural romper normas 
como indicativo de necessidade de reforço de valores de cooperação e cidadania. Observar os 
relatos da análise da diferença de habilidades com pés e mãos como indicador do senso de 
análise crítica da criança. Observar queda de precisão com relação à falta de concentração.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas atividades com bola, de forma geral é preciso que 
estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. Para estas crianças, as atividades 
precisam ser realizadas em duplas para que possam se organizar no espaço. As passagens de bolas 
(substituindo os lançamentos) precisam sempre ser comunicadas para que elas fiquem atentas e as bolas 
também precisam ser sentidas no início das atividades para que reconheçam a dimensão das mesmas. 
Assim elas participam de toda a atividade. Uma caminhada pelo campo e a compreensão do número de 
participantes antes de iniciar a atividade também podem auxiliar na organização do trabalho, pois o registro 
sensorial auxilia a apreensão dos movimentos e das ações solicitadas. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, como por exemplo vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, e aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com 
muita concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com 
elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, 
em Libras. As atividades de dribles e passes precisam ser incentivadas nestas crianças também.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, 
se a atividade permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. 
Em relação às atividades com a bola, é preciso orientar os parceiros que esta seja bastante direcionada a 
elas. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o 
sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização destas 
trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola) na maioria das vezes 
elas conseguem realizar. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade mas as crianças não são 
cadeirantes, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da 
atividade para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam 
mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda 
assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Seria interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades de finalização; b) reforçar a importância da integração;  
c) finalizar em alvos estáticos, pequenos e amplos; d) finalizar em curta distância; e) analisar 
mecânica da finalização; f) reforçar a necessidade de persistência e dedicação.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Retomar, se necessário, alguma observação em relação às atitudes e dinâmicas do grupo. Por 

exemplo, o que eles acham da necessidade de trabalhar a concentração? Viram algo parecido 
na escola ou em casa? E na dinâmica do trabalho em duplas, como isso é importante? 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas;
► Cada dupla ficará em um cone de frente para outra dupla a uma distância de no mínimo 4 metros;
► As crianças deverão trocar passes com o colega à sua frente (passes com as mãos);
► Ao realizar o passe, a criança deverá se deslocar para a fileira oposta;
► Realize muitas repetições do movimento;
► Motive o grupo a realizar o circuito de deslocamento o mais rápido possível. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarcar uma linha horizontal de 20m como ponto de partida e outra a 10m de distância 

como ponto final, além de outra linha horizontal de 3m de distância da linha final;
► Distribuir apenas cinco arcos na linha final como alvo a atacar;
► Formar três grupos e organizá-los na linha do ponto de partida de frente 

para os alvos a atacar com uma bola para cada integrante;
► No comando do educador de forma alternada, a primeira criança deverá sair correndo com a bola e antes da 

linha dos três metros deverá finalizá-la dentro do arco apenas com uma mão; após a finalização o segundo 
integrante do grupo terá o direito de sair e finalizar, ação que deve se repetir até o tempo determinado;

► Após a finalização, a criança deverá pegar rapidamente sua bola e retornar para a fila de seu grupo;
► Vence a atividade a equipe que conseguir atingir mais vezes o centro do arco pelo 

tempo determinado; variar o tempo da seguinte forma: duas séries de 4'/3'/2'.
Obs.: chamar a atenção para a dedicação que cada atividade da vida deve ter. Ou 
seja, para acertar o alvo, deve-se treinar e dedicar-se para chegar à meta.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas pequenas de borracha;
• 30 cones pequenos (pratinho);
• 10 cones grandes;
• 10 arcos (bambolês);
• Quadra poliesportiva ou campo
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar uma linha horizontal de 20m de largura e outra a 20m de distância e mais uma linha 

de horizontal de 3m de distância de cada uma, totalizando quatro linhas horizontais; 
► Distribuir cinco arcos e cinco cones de forma alternada nas linhas mais 

distantes, formando assim cones e arcos a atacar e a defender;
► Formar dois grupos e posicioná-los atrás dos seus respectivos alvos a proteger;
► No comando do educador, deverão sair dois para finalizar no cone e arco adversário, cada 

um com uma bola contra um a defender seus alvos sem a bola. Finalizar a bola atrás da linha 
de 3m dentro do arco = 1 ponto e no cone = 2 pontos. Vence a equipe que fizer mais pontos 
durante o tempo determinado. Variar o tempo da seguinte forma: Três séries de 6'. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
 Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► O foco dessa atividade é a habilidade de finalização. Enfatize a necessidade 

da atenção e dedicação, em especial para concluir uma meta; 
► Serão necessárias várias ações para chegar a um objetivo (no caso, a finalização) e muita aprendizagens;
► Assim, o foco será discutir a necessidade de dedicação, e pode-se acrescentar a busca pela motivação. 
Avaliação: identificar o padrão de precisão dos acertos aos alvos como indicativo de finalização. 
Observar possíveis erros e menções de desistência como referência à pouca noção sobre a necessidade 
de persistência para atingir um objetivo. Verificar situações de interação como diálogos e intenções de 
ajuda ao companheiro de equipe ou adversário como indicativo de ações de integração do grupo.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas atividades com bola, de forma geral é preciso 
que estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. Na primeira parte da atividade, 
os lançamentos precisam ser substituídos (entre a dupla) por passagens de bolas, que também precisam 
sempre ser comunicadas para que elas fiquem atentas e as bolas também precisam ser sentidas no início 
das atividades para que reconheçam a dimensão das mesmas. Assim, elas participam de toda a atividade. Na 
atividade de lançamento da bola no arco ou no cone, pode-se posicionar a criança e ela assume o lançamento 
da forma que conseguir. O reconhecimento do espaço e do material antes de iniciar a atividade é válido, pois 
o registro sensorial auxilia a apreensão dos movimentos e das ações solicitadas. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para 
que tenham a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, 
mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita 
concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com elas precisam 
ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. 
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, 
se a atividade permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. 
Em relação às atividades com a bola, é preciso orientar os parceiros que esta seja bastante direcionada a 
elas. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o 
sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização destas 
trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola) na maioria das vezes elas 
conseguem realizar. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade mas a criança não é cadeirante, 
é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da atividade 
para que ela possa participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade 
reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda assim a 
socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Seria interessante abordar a possibilidade de 
trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades de bater e rebater; b) reforçar a importância da comunicação; c) bater e 
rebater a bola com uma e duas mãos; d) evitar o contato da bola com o solo; e) analisar ação técnica e 
motora para correta execução; f) reforçar a necessidade de concentração e estimular a confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Na aula passada, falou-se em persistência. Retome aqui o quanto isso é importante. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Distribua as crianças no espaço da atividade. Dê um número sequencial 

de 1 a 25 para cada uma, e distribua uma bola para cada;
► As crianças devem correr livremente pelo espaço. Ao sinal do educador, deverão obedecer ao seu comando; 
► O educador vai indicar par ou ímpar para dizer quem deve fazer a atividade de rebater a bola. Se gritar par, 

as crianças que são números pares devem executar a rebatida, as demais devem manter-se na corridinha; 
► Variar os estímulos de bater na bola da seguinte maneira:
a) manter a bola quicando rapidamente à frente do corpo com auxílio da palma de uma das mãos 
aberta. Quando o educador der novo sinal, estes devem segurar a bola e voltar a correr;
b) manter a bola em uma das mãos à frente do corpo e com a outra bater em cima 
da bola com a palma da mão aberta visando tocar o solo rapidamente e, após a fase 
ascendente da bola, posicionar embaixo desta e segurá-la com as duas mãos.
► A cada série a criança deverá superar o número de contato e recuperação da bola;
► Variar o tempo em 3 e 2 minutos e as mãos de contato.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarque uma área de 20 x 20 metros. Distribua uma bola para cada criança;
► A criança deverá lançar a bola para a cima e segurá-la com as duas mãos;
► No momento em que jogarem a bola devem bater o maior número de 

palmas que conseguirem antes da bola retornar às suas mãos.
Variação: alterne o tipo de bola (tamanho e peso). Ao invés de palmas, o educador pode estabelecer o ritmo 
através do som do apito. Peça para que as crianças se desloquem pelo espaço realizando o movimento.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas pequenas de borracha;
• 40 cones pequenos (pratinho);
• 30 cones grandes;
• 03 jogos de coletes;
• 01 apito;
• Quadra poliesportiva.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um quadrado de 6m x 6m e no meio distribuir cones 

grandes dividindo dois setores, “adaptando a rede”. 
► Formar três duplas para cada quadrado que vão competir entre grupos.
► Uma dupla jogará contra outra considerando as seguintes regras: cada equipe 

terá direito a cinco saídas de bola (saque), devendo ser arremessada com as duas 
mãos para a quadra adversária, e se a bola tocar no solo ganhará 1 ponto.

► Após o saque, a equipe poderá recuperar a bola com as duas mãos e, ao possuí-la, deverá 
jogá-la para seu parceiro rebater com as mãos para o setor adversário. Se a bola tocar 
o solo desta forma ganhará 3 pontos; vence a equipe que fizer mais pontos.

► O tempo de cada jogo não deverá ultrapassar 3 minutos. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► Enfatize a necessidade da comunicação, em especial, na atividade do jogo;
► Além disso, destaque a competência de dedicação e confiança para novas habilidades;
► Reflita sobre a comunicação e integração no trabalho em grupos e duplas. 
Avaliação: identificar as distâncias percorridas pela bola como indicador de desempenho de lançamento; 
observar acertos às metas dos jogos como referência à avaliação de lançar e rebater. Observar possíveis 
erros e dispersões como referência à pouca noção sobre a necessidade de concentração para atingir um 
objetivo específico. Verificar situações de interação como diálogos e intenções de ajuda ao companheiro 
de equipe ou adversário como indicativo de ações de integração e comunicação do grupo.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas atividades com bola, de forma geral é preciso que 
estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. Esta atividade deve ser realizada 
de forma adaptada, realizando movimentos que não tirem a bola do contato com as crianças. A recepção 
de bolas precisa sempre ser comunicada para que elas fiquem atentas, e as bolas também precisam ser 
sentidas no início das atividades para que reconheçam a dimensão das mesmas. Assim, elas participam de 
toda a atividade. Ao participar de atividades de lançamento, elas podem ser posicionadas com a ajuda de 
um educador ou de um colega, e podem ser orientadas quando ao lançamento. Reconhecer anteriormente o 
espaço a ser atingido pela bola pode auxiliar na realização da atividade. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem experimentar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, ao vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, 
mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita 
concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com elas precisam 
ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, 
se a atividade permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. 
Em relação às atividades com a bola é preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante direcionada 
a elas. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o 
sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização destas 
trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola), na maioria das vezes 
elas conseguem realizar. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade mas as crianças não são 
cadeirantes, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da 
atividade para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam 
mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda 
assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a 
ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.



75

1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades de passe e controle; b) reforçar a importância da comunicação; c) realizar transmissão 
da bola com os pés com apenas um apoio; d) passar a bola para o alto e para a frente; e) analisar contato com 
a bola na coxa, frente do pé e parte interna do pé; f) enfatizar a importância de persistência e dedicação.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Na aula passada, falou-se em comunicação. Pode-se verificar com eles que situações de jogo precisam 

de comunicação, e enfatizar a importância da boa comunicação para a vida cotidiana. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Disponha no espaço da quadra objetos de diferentes cores. Escolha um pegador e dê a ele uma bola;
► As outras crianças da turma são os fugitivos. A criança em posse da bola fala em voz alta “alerta cor” e os 

fugitivos perguntam "Que cor?"; o pegador deverá escolher uma cor e falar em voz alta para todos;
► Os fugitivos devem correr e tocar na cor estipulada pelo pegador sem serem pegos. O pegador deverá lançar a bola 

abaixo da linha da cintura dos fugitivos. Quem for “queimado” vira o pegador e dá prosseguimento à brincadeira.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Distribuir as crianças no espaço da atividade, cada uma com sua bola;
► Variar os estímulos de bater na bola da seguinte maneira: manter a bola nas mãos à frente do corpo e soltá-

la levemente na coxa fazendo-a subir, e quando a bola estiver caindo tentar rebatê-la com a outra coxa;
► Manter a bola nas mãos à frente do corpo e soltá-la levemente na parte frontal do pé fazendo-a subir, 

e quando a bola estiver caindo segurá-la com as duas mãos ou controlá-la com o outro pé;
► A cada série a criança deverá superar o número de contato e recuperação 

da bola sem deixá-la tocar no solo ou pegar com a mão;
► Variar o tempo em 3 e 2 minutos e os pés de contato.
Obs.: destaque aqui como cada um tem habilidades diversas e como um pode ajudar ou dar “dicas” de 
como fazer melhor cada ação corporal. Enfatizar que essa atividade exige muita concentração.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas pequenas de borracha;
• 40 cones pequenos (pratinho);
• 30 cones grandes;
• 03 jogos de coletes;
• Quadra poliesportiva ou campo;
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um quadrado de 6m x 6m e no meio distribuir cones grandes dividindo dois setores, 

“adaptando a rede”; formar três duplas para cada quadrado que vão competir entre grupos;
► Uma dupla jogará contra outra considerando as seguintes regras: cada equipe terá direito a cinco saídas de bola (saque), 

devendo ser arremessada com as duas mãos para a quadra adversária. Se a bola tocar no solo ganhará 1 ponto;
► Após o saque, a equipe poderá recuperar a bola com as duas mãos e ao possuí-

la deverá jogá-la para seu parceiro rebater para o setor adversário com a coxa ou pé. Se 
a bola tocar o solo ganhará 3 pontos; vence a equipe que fizer mais pontos;

► O tempo de cada jogo não deverá ultrapassar 3 minutos. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► Demonstre como cooperação e atenção são importantes;
► Analise alguns erros sobre cumprimentos das regras e, sem citar nomes, reforce a necessidade de atenção 

às regras. Não apenas pelas regras em si, mas pela boa convivência do grupo. Ou seja, respeito em geral;
► Além disso, como esse tipo de controle de bola é mais difícil, reforçar a necessidade da persistência;
► Reforce como é observada a evolução do grupo como um fator para estímulo à motivação 

e justificativa da cobrança em termos de dedicação e persistência.
Avaliação: identificar os padrões de controle de bola como a quantidade de bolas que cai no chão, bem como 
as expressões de força, equilíbrio e movimentos compensatórios que, quanto mais expressivos, indicam menor 
habilidade (considerar impacto da maturação de capacidades físicas). Observar possível redução de erros e dispersões 
como referência a ganhos em termos de concentração, oriundos possivelmente da sensibilização sobre a dedicação. 
Observar a atenção às regras e reforçar a necessidade disso para a vida, e avaliar a opinião deles com relação às 
normas do cotidiano porque são importantes, e como eles veem isso também na prática de exercícios e/ou esporte.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas atividades com bola, de forma geral é preciso que 
estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. Na primeira parte da atividade (com 
reconhecimento de cor), a atividade deve ser realizada com parceria, com algum colega fazendo o papel de guia. 
Os lançamentos e atividades de quicar a bola devem ser substituídas por passagens e movimentos ao redor 
do corpo, sem que se perca o contato com a bola. O reconhecimento anterior da bola e do espaço auxilia no 
desenvolvimento da atividade. Assim, elas participam de toda a atividade. Nas atividades de competição, deve-
se adaptar outro colega que faça o papel de guia para que estas crianças sintam a movimentação pelo espaço. 
Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem sentir as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais, 
inclusive na primeira parte devem ser explicados, e quando se fala a cor, deve-se mostrar um cartão com a 
referida cor para elas. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com 
muita concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, elas 
podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, se a atividade permitir, se 
locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. Em relação às atividades com a bola, 
é preciso orientar os parceiros que esta seja bastante direcionada a elas. É importante que elas também possam se 
movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo 
um pouco maior para realização destas trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola) 
na maioria das vezes elas conseguem realizar. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade mas as crianças não 
são cadeirantes, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminui-se o ritmo da atividade 
para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade reduzida, 
a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda assim a socialização e o sentimento 
de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, 
na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra 
deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar 
regras e equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um 
pé só podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos. Entretanto, 
os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de repetição individual. Dê novas orientações a cada 
mudança na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte 
dela. Demonstrar os movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades técnicas de condução e passe; b) incentivar a cooperação; c) controlar a 
bola com os pés mantendo o mais próxima possível do corpo e distante do adversário; d) conquistar 
espaço adversário com bola; e) realizar e cobrar as ações motoras de forma mais veloz.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização 

da aula. Verifique o que foi trabalhado na aula passada e retome brevemente a importância das 
competências. Aponte evolução técnica, motora e psicossocial que é prevista nesse nível.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Demarcar um espaço de aproximadamente 10m x 10m que atenda no mínimo 6 /7 crianças, cada uma com uma bola;
► Neste espaço colocar um pegador sem a bola, e os demais com a bola são os 

fugitivos (utilizar um colete de cor diferenciada no pegador);
► No comando do educador,  o pegador deverá correr e tocar as costas da criança com bola congelando-a, 

sendo que esta pode ser descongelada pelos colegas também com toque nas costas;
► Se congelar todos do quadrado no tempo de até 1 minuto ganha 1 

ponto. Todos deverão passar por pegador e fugitivo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarcar um quadrado de 20m x 20m; em cada extremidade do quadrado haverá um “gol 

caixote” de 2m de largura, delimitado por dois cones, totalizando quatro gols;
► Formar dois grupos identificados com coletes de cores diferentes. Cada um deverá se posicionar atrás 

das linhas do quadrado de forma aleatória em ordem numérica. O jogo terá início quando o educador 
soltar a bola no centro do quadrado (meio campo) e as crianças correrem para a disputa da mesma;

► Todo início de jogo começa com o placar 2 a 2. Aquele que conseguir dominar a bola deverá conduzí-
la (individualmente ou com ajuda dos colegas da sua equipe) até qualquer “gol caixote” a fim de 
adquirir pontos, no tempo máximo de 20 segundos. Por meio de condução e passes de bola com 
os membros inferiores, a criança, de posse da bola, deverá alcançar um “gol caixote” para marcar 
o ponto. Não será válido o ponto se chutar direto no gol ou ao fim dotempo estipulado;

► Neste caso é importante variar a lateralidade nas ações, ora com a perna direita ora perna esquerda;
► Vence a equipe que fizer mais pontos, no tempo total estabelecido.
Variação: na medida em que o grupo compreender bem a atividade, sugere-se demarcar 2 quadrados e realizar o jogo 
simultaneamente com duas turmas em cada quadrado (quatro grupos identificados com coletes de cores diferenciadas). 
Estimular a atenção do grupo para aqueles que esperam e que observam o cumprimento das regras pelos pares.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas número 4;
• 30 cones prato (pequeno);
• 04  jogos de coletes;
• 12 cones grandes (“gol caixote”);
• Quadra poliesportiva ou campo.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um espaço com 10m de largura x 20m de comprimento e uma linha no centro 

dividindo-o em dois setores (ofensivo e defensivo); nas linhas de 10m serão distribuídos três 
“gols caixote” de 2m de largura cada, um em cada extremidade e o último no centro, totalizando 
seis gols. Desta forma, três estarão em uma linha a atacar e três na outra a defender;

► Formar dois grupos identificados com coletes de cores diferentes. Cada um deverá 
se posicionar atrás dos gols a proteger, respeitando a ordem numérica;

► Cada equipe terá o direito de realizar uma saída com a bola, de forma alternada, evitando que 
alguma equipe venha a ter vantagem. Duas crianças deverão atacar e duas outras deverão defender; 
no comando do educador, quem sair com a bola deverá conduzí-la até o alvo (“gol caixote”) 
adversário o mais rápido possível, evitando que a dupla defensora tome a posse da bola;

► Durante o tempo de 25 segundos, a equipe que conseguir cruzar a linha do centro do campo de 10m 
com a bola ganhará 1 ponto; se cruzar o “gol caixote” com a bola dominada ganhará 3 pontos;

► Variar o tempo de forma a reduzí-lo, iniciando com séries de 25/20/15/10 segundos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► Demonstre como a dedicação e a confiança, tanto em si quanto no companheiro de equipe, são importantes;
► Destaque a competência relacionada à responsabilidade com o grupo, na direção de que se 

deve dedicar ao máximo para alcançar um objetivo comum à equipe (ao coletivo);
► Sempre reforce o respeito às regras e a reflexão de que toda regra pode 

ser modificada para garantir a participação de todos.
Avaliação: identificar padrões mais elevados de passe e condução, precisão, deslocamentos com referência à evolução 
de outros níveis e à apresentação de padrões de maturação mais elevados. Veja situações de pouco envolvimento e 
dedicação, em especial na situação de jogo, como um indicativo de responsabilidade e cooperação com o grupo.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: de forma geral, nas atividades com bola, é preciso que as 
crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. As atividades em grupo devem ser realizadas em 
parceria, com algum colega fazendo o papel de guia. Os passes devem ser substituídos por passagens e movimentos 
próximos ao corpo, sem que se perca o contato com a bola. O reconhecimento anterior da bola e do espaço auxilia 
no desenvolvimento da atividade. Assim, elas participam de toda a atividade. Nas atividades de competição deve-se 
buscar um colega que faça o papel de guia para que estas crianças sintam a movimentação pelo espaço. Também 
seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual. Pode-se, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais e com 
detalhes para melhor compreensão. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, sem a 
necessidade de adaptação, mas sempre é importante chamar sua atenção para o desenvolvimento das atividades 
com muita concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, elas 
podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, se a atividade permitir, se 
locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. Em relação às atividades com a bola, é 
preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante direcionada a elas. É importante que elas também possam se 
movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo 
um pouco maior para realização destas trocas. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade, mas as crianças não 
são cadeirantes, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminuindo-se o ritmo da 
atividade para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade 
reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo assim a socialização e o sentimento 
de pertencimento ao grupo. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual 
as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência 
motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e 
equipamentos que os coloquem na situação do outro. Neste caso, amarrar um braço ou se deslocar saltando em um 
só pé podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos. Entretanto, 
os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de repetição individual. Dê novas orientações a cada 
mudança na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte 
dela. Demonstrar os movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades técnicas de condução e passe; b) incentivar a cooperação; c) controlar a bola 
com as mãos, mantendo-a o mais próxima possível do corpo e distante do adversário; d) conquistar 
o espaço adversário com a bola; e) realizar e cobrar as ações motoras de forma mais veloz.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicar as dicas de segurança, os conteúdos, os objetivos e a organização da aula. 

Verifique o que foi trabalhado na aula anterior e relacione com esta aula, no sentido de indicar as principais 
diferenças de condução e passe do futebol para o handebol, além de retomar brevemente a importância 
das competências. Aponte quais evoluções técnicas, motoras e psicossociais são previstas nesse nível.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Demarcar um espaço de aproximadamente 10m x 10m que atenda no mínimo 6 /7 crianças, cada uma com uma bola;
► Neste espaço, colocar um pegador sem a bola; os demais com a bola são os fugitivos;
► No comando do educador, o pegador deverá correr e tocar as costas da criança com bola, congelando-a. 

A criança poderá ser descongelada pelos colegas com um toque de bola nas costas;
► Se congelar todos do quadrado no tempo de até 1 minuto ganha 1 

ponto. Todos deverão passar por pegador e fugitivo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarcar um quadrado de 20m x 20m; em cada extremidade do quadrado haverá um “gol 

caixote” de 2m de largura, delimitado por dois cones, totalizando quatro gols;
► Formar dois grupos, identificados com coletes de cores diferentes. Cada um deverá se posicionar atrás 

das linhas do quadrado de forma aleatória em ordem numérica. O jogo terá início quando o educador 
soltar a bola no centro do quadrado (meio campo) e as crianças correrem para a disputa da mesma;

► Todo início de jogo começa com o placar 2 a 2. Aquele que conseguir dominar a bola deverá conduzí-
la (individualmente ou com ajuda dos colegas da sua equipe) até qualquer “gol caixote” a fim de 
adquirir pontos, no tempo máximo de 20 segundos. Por meio de condução e passes de bola com 
os membros superiores, a criança, de posse da bola, deverá alcançar um “gol caixote” para marcar o 
ponto. Não será válido o ponto se arremessar direto no gol ou ao fim do tempo estipulado.

► Neste caso, é importante variar a lateralidade nas ações, ora com o braço direito ora com o braço esquerdo;
► Vence a equipe que fizer mais pontos.
Variação: na medida em que o grupo compreender bem a atividade, sugere-se demarcar 
2 quadrados e “soltar” duas turmas por vez. Estimular a atenção do grupo para aqueles 
que esperam e que observam o cumprimento das regras pelos pares.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas número 4;
• 30 cones prato (pequenos);
• 03 jogos de coletes;
• 12 cones grandes (“gol caixote”);
• Quadra poliesportiva ou campo
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um espaço com 10m x 20m e uma linha divisória no centro formando dois setores (ofensivo e defensivo); 

nas linhas de 10m serão distribuídos três gols caixote de 2m de largura, um em cada extremidade e o último no 
centro, totalizando seis gols. Desta forma, três crianças estarão em uma linha a atacar e três na outra a defender;

► Formar dois grupos identificados com coletes de cores diferentes, e cada um 
deverá se posicionar atrás dos gols a proteger em ordem numérica;

► Cada equipe terá o direito de realizar uma saída com a bola, de forma alternada, evitando que 
alguma equipe venha a ter vantagem. Duas crianças deverão atacar e duas outras deverão defender; 
no comando do educador, quem sair com a bola deverá conduzí-la até o alvo (“gol caixote”) 
adversário o mais rápido possível, evitando que a dupla defensora tome a posse da bola;

► Durante o tempo de 25 segundos, a equipe que conseguir cruzar a linha do centro do campo de 10m 
com a bola ganhará 1 ponto; se cruzar o “gol caixote” com a bola dominada ganhará 3 pontos;

► Variar o tempo de forma a reduzí-lo iniciando com séries de 25/20/15/10 segundos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► Demonstre como a dedicação e a confiança, tanto em si quanto no companheiro de equipe, são importantes;
► Destaque a competência relacionada à responsabilidade com o grupo, na direção de que se 

deve dedicar ao máximo para alcançar um objetivo comum à equipe (ao coletivo);
► Sempre reforce o respeito às regras e a reflexão de que toda regra pode 

ser modificada para garantir a participação de todos.
Avaliação: identificar padrões mais elevados de passe e condução, precisão, deslocamentos com referência à evolução 
de outros níveis e à apresentação de padrões de maturação mais elevados. Veja situações de pouco envolvimento e 
dedicação, em especial na situação de jogo, como um indicativo de responsabilidade e cooperação com o grupo.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: de forma geral, nas atividades com bola, é preciso que estas 
crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. As atividades em grupo devem ser realizadas em 
parceria, com algum colega fazendo o papel de guia. Os passes devem ser substituídos por passagens e movimentos 
próximos ao corpo, sem que se perca o contato com a bola. O reconhecimento anterior da bola e do espaço auxilia 
no desenvolvimento da atividade. Assim, elas participam de toda a atividade. Nas atividades de competição deve-se 
buscar um colega que faça o papel de guia para que estas crianças sintam a movimentação pelo espaço. Também 
seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual. Pode-se, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais e com 
detalhes para melhor compreensão da criança. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente 
sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com 
elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, elas 
podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, se a atividade permitir, se 
locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. Em relação às atividades com a bola, é 
preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante direcionada a elas. É importante que elas também possam se 
movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo 
um pouco maior para realização destas trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola) 
na maioria das vezes serão realizados por elas. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade, mas as crianças não 
são cadeirantes, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminuindo-se o ritmo da 
atividade para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade 
reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda assim a socialização e o 
sentimento de pertencimento ao grupo. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão 
inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com 
outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário 
utilizar regras e equipamentos que as coloquem na situação do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um 
só pé podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos. Entretanto, 
os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de repetição individual. Dê novas orientações a cada 
mudança na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte 
dela. Demonstrar os movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades técnicas para o desarme, condução e drible; b) incentivar o respeito 
às diferenças; c) aprimorar a habilidade do desarme e do drible; d) vivenciar situações de jogo 
em oposição; e) estimular o raciocínio rápido; f) reforçar a questão da concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Demarcar um quadrado com 15m de cada lado. Em cada extremidade do quadrado haverá um 

gol caixote de 2m de largura, totalizando quatro gols (dois a defender e dois a atacar);
► Formar dois grupos identificados com coletes de cores diferentes. Cada um deverá 

se posicionar atrás das linhas do quadrado do seu respectivo gol a defender;
► O jogo terá início sempre de um lado e depois inverte a saída da bola; no comando do 

educador, a equipe que sairá com a bola atacará apenas com um integrante do grupo, 
que terá a posse da bola. Este deverá rapidamente tentar fazer o gol nos caixotes do lado 
adversário. Uma criança, da outra equipe que não está com a bola, deverá tentar recuperar 
a bola ou desarmar o adversário, e tentar fazer o gol de contra-ataque (01 contra 01);

► Vence a equipe que fizer mais gols ao final do tempo estabelecido.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarcar um quadrado com 15m de cada lado. Em cada extremidade do quadrado haverá um gol 

caixote de 2m de largura e um no centro, totalizando seis gols (três a defender e três a atacar);
► Formar dois grupos identificados com coletes de cores diferentes. Cada grupo deverá se 

posicionar atrás das linhas do quadrado dos seus respectivos gols a defender;
► O jogo terá início sempre de um lado e depois inverte a saída da bola; no comando do 

educador, a equipe sairá com dois integrantes de cada vez, conduzindo a bola com os pés. 
Estes deverão rapidamente tentar fazer o gol nos caixotes adversários, e a equipe sem bola 
deverá defender, tentando recuperá-la para que imediatamente ataque no gol adversário;

► Quem sai com a bola e realiza o gol ganha apenas 1 ponto; quem recuperar a bola e fizer o gol 
(contra-ataque) ganha 3 pontos; vence a equipe que fizer mais pontos ao final de cada série;

► Realizar 5 séries de 4 minutos cada.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha;
• 40 cones pequenos (pratinho);
• 40 cones grandes (“gol caixote”);
• 03 jogos de coletes;
• Quadra poliesportiva.

Cooperação,
respeito
às regras e
integração

Raciocínio
rápido,
concentração
e dedicação

Corrida,
controle
de corpo,
velocidade
e resistência

Desarme,
condução e
drible/finta

TERRITÓRIO E REDE

AULA 13
B L O C O  1

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
futebol

Família de Habilidades  
com bola



82

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um quadrado de 15m x 15m e formar duas equipes de no máximo 5 crianças; a equipe com 

bola deverá dar apenas dois toques na bola, se der mais dará um ponto para equipe adversária;
► A equipe sem a posse deverá conquistar a bola e realizar passes para caracterizar a recuperação. A cada 

sete passes sem que o adversário recupere a bola ganha 1 ponto; a cada recuperação ganha 2 pontos;
► Vence a equipe que fizer mais pontos; 
► Realizar 5 séries de 4 minutos cada.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Sugere-se realizar pelo menos duas discussões propostas abaixo:
► Apresente como uma ou mais situações mais complexas dessa aula 

demandam  maior atenção e concentração por parte de todos;
► Além disso, reflita sobre a necessidade de raciocínio rápido em relação 

a algumas situações do jogo vivenciado e da vida.
► Reforce como dedicação e confiança, tanto em si quanto no companheiro de equipe, são importantes;
► Enfatize o respeito às diferenças, em especial sobre um possível diferencial de habilidade.
Avaliação: identificar a quantidade e qualidade de desarmes (sem faltas ou agressões) como 
indicativo de aprendizagem das habilidades. Identificar perdas de bola ou outras situações de 
baixo desempenho como um dos indicativos de pouca concentração. Observar reclamações ou 
outras manifestações de desaprovação em relação à falta de respeito com possível observação 
de disparate em nível de habilidades entre as crianças e situações de “jogo limpo”.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: de forma geral, nas atividades com bola, é preciso 
que as crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. As atividades em grupo devem ser 
realizadas em parceria, com algum colega fazendo o papel de guia. Os passes devem ser substituídos por 
passagens e movimentos próximos ao corpo, sem que se perca o contato com a bola. O reconhecimento 
anterior da bola e do espaço auxilia no desenvolvimento da atividade. Assim, elas participam de toda 
a atividade. Nas atividades de competição deve-se adaptar outro colega que faça o papel de guia 
para que estas crianças sintam a movimentação pelo espaço. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de uma criança com deficiência visual. Pode-se, por exemplo, vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais e com detalhes para melhor compreensão da criança. Quanto aos movimentos, estas 
crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante 
chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração e para 
a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços 
ou, se a atividade permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do 
educador. Em relação às atividades com a bola, é preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante 
direcionada a elas. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim 
aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização 
destas trocas. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade, mas as crianças não são cadeirantes, 
é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminuindo-se o ritmo da 
atividade para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam 
mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo assim a 
socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também é interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação do outro. Neste caso, amarrar um braço ou deslocar saltando em um só pé podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades técnicas do drible e do lançamento; b) incentivar o respeito às regras; c) aprimorar a 
habilidade do desarme e do drible; d) vivenciar situações de jogo em oposição; e) refletir sobre a competição.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula.
► Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Escolha um pegador. Os demais serão fugitivos;
► Ao sinal do educador o pegador deverá pegar os fugitivos;
► Quem for pego vira pegador junto com o primeiro;
► A brincadeira termina quando todos virarem pegadores.
Variação: Comece com mais de um pegador, utilizando um coletes de duas ou mais cores para 
identificar cada um. Quem for pego deverá colocar o colete correspondente à cor de quem o pegou 
e virar pegador também. Ao ser pega, a criança vira pegador, entretanto, só poderá se deslocar e 
pegar os demais de mãos dadas, não podendo, em hipótese alguma, soltar as mãos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarcar uma linha horizontal de 20m de largura como linha inicial e outra a 15m de distância como linha final;
► Atrás de cada linha haverá três crianças com arco nas mãos (bandeja), elevados à frente e acima 

da cabeça, para finalização, totalizando seis arcos: três a atacar e três a defender;
► Formar dois grupos e posicioná-los atrás dos seus arcos a defender;
► Cada equipe terá o direito de sair com a bola alternadamente para finalizar com as duas mãos; 
► No comando do educador deverão sair duas crianças de cada equipe, duas com uma bola 

e duas a defender sem bola. A equipe com bola deverá trocar passes até se aproximar 
do arco e buscar a finalização, arremessando a bola dentro do arco;

► As crianças com os arcos posicionados na linha a atacar deverão pertencer à equipe com bola 
podendo movimentar-se durante o jogo por toda a linha dos 20m delimitada. 

► Realizar 5 séries de 4 minutos cada;
► Vence a equipe que realizar maior número de finalizações (bandeja).

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de minibasquete ou de borracha;
• 40 cones pequenos (pratinho);
• 20 cones grandes (“gol caixote”);
• 10 arcos;
• Quadra poliesportiva.

Respeito 
às regras e 
integração

Raciocínio 
rápido, 
concentração 
e dedicação

Corrida, 
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corpo, força 
e agilidade

Finalização, 
drible e 
lançamento

TERRITÓRIO E REDE

AULA 14
B L O C O  1

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
basquetebol

Família de Habilidades  
com bola
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarcar um quadrado de 10m x 10m;
► Formar duas equipes de no máximo cinco crianças cada. Destas, uma de cada equipe deverá 

segurar o arco com as mãos tornando-se uma bandeja humana para finalizar;
► Cada equipe deverá possuir uma bola de modo que procure finalizar com as duas mãos na “bandeja” adversária;
► Os demais integrantes poderão tornar-se linhas de passe para facilitar a aproximação ao 

alvo. Cada vez que a equipe conseguir atingir a bandeja ganha um ponto;
► Realizar 5 séries de 4 minutos cada;
► Vence a equipe que realizar maior número de finalizações (bandeja);
Variações: verificar a possibilidade de criar um segundo quadrado para aumentar a 
participação das crianças em ação. Estimular a autonomia e o respeito às regras.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Sugere-se realizar pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Reforce como o respeito às regras é importante para que a atividade seja 

realizada, mesmo se não estiver ocorrendo a fiscalização;
► Verifique como isso pode ser discutido na medida em que há apenas um educador por turma e este 

pode não ver alguma situação de desrespeito. As próprias crianças precisam estar cientes sobre 
a noção de respeito às regras e de jogo limpo como valores e princípios fundamentais;

► Além disso, reforçar a necessidade de vivenciar e aprender com êxitos 
e derrotas característicos da competição no esporte.

Avaliação: identificar a quantidade e qualidade de finalizações (distância do arremesso, precisão de acerto e outras 
relações com capacidades físicas – excesso de força ou posturas inadequadas) como indicativos de aprendizagem das 
habilidades. Observar condutas de respeito às regras, em especial em situação de contagem de pontos ou na honestidade 
de cumprir a regra mesmo se essa favorecer o adversário. Questionar as crianças sobre como percebem a competição 
no cotidiano e oferecer exemplos diversos (de preferência propostos por elas mesmas) para fins de avaliação.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas atividades com bola, de forma geral é preciso que estas 
crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. As atividades em grupo devem ser realizadas em 
parceria, com algum colega fazendo o papel de guia. Os passes devem ser substituídos por passagens e movimentos 
próximos ao corpo, sem que se perca o contato com a bola. O reconhecimento anterior da bola e do espaço auxilia 
no desenvolvimento da atividade. Assim, elas participam de toda a atividade. Nas atividades de competição deve-se 
adaptar outro colega que faça o papel de guia para que estas crianças sintam a movimentação pelo espaço. Também 
seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual. Pode-se, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais e com 
detalhes para melhor compreensão da criança. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente 
sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração e para a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com 
elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, elas 
podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, se a atividade permitir, 
se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. Em relação às atividades com a 
bola, é preciso orientar os parceiros para que estas sejam bastante direcionadas às crianças com deficiência física ou 
problemas de mobilidade. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim 
aumenta o sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização destas 
trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola) na maioria das vezes serão realizados 
por elas. Quando existe qualquer dificuldade de mobilidade, mas as crianças não são cadeirantes, é preciso adequar 
o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminuindo-se o ritmo da atividade para que elas possam 
participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que apresentam mobilidade reduzida, a atividade pode ser 
realizada em parceria com outro colega, promovendo ainda assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao 
grupo. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que as coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos. Entretanto, 
os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de repetição individual. Dê novas orientações a cada 
mudança na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte 
dela. Demonstrar os movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) aprender habilidades técnicas de levantamento e cortada; b) incentivar o respeito aos outros; c) 
desenvolver a aprendizagem de situações de levantamento e cortada; d) refletir sobre competição; e) 
retomar a necessidade de concentração; f) refletir sobre a integração de capacidades e habilidades.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Dê uma bola na mão de uma criança e ela deverá começar a atividade, sendo o pegador;
► Quem está com a bola na mão só poderá se deslocar após passar a bola para alguém;
► Os participantes fugitivos poderão trocar passes entre si para facilitar que a bola chegue até 

o pegador novamente e este possa pegar os demais colegas, atingindo-os com a bola;
► Quem for pego pela bola deverá agachar, mas ainda continuará no jogo;
► Caso a criança agachada receba um passe de bola, ela poderá voltar a correr.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Organizar as crianças em diversas colunas frente a frente. Cada coluna deve ter entre 4 e 5 crianças;
► Numa das colunas estarão as crianças que desempenharão a função de “levantador” 

e na outra coluna à frente, as crianças que atuarão como “cortadores”;
► Após cada ação executada, as crianças vão para o final da coluna à sua frente, 

oportunizando a vivência de todas as crianças nas duas funções;
Variação e progressão: em grupos de 3 colunas, agora a coluna “A” levanta, a 
coluna “B” realiza a cortada e a “C” recebe a bola com uma manchete (defende). 
As colunas podem estar posicionadas em formato de triângulo.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de mini vôlei ou de borracha;
• 40 cones pequenos (pratinho);
• 20 cones grandes (“gol caixote”)
• Rede de voleibol (se possível)
• Quadra poliesportiva

Cooperação,
respeito
às regras e
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TERRITÓRIO E REDE
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Família de Habilidades  
com bola
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Organizar um jogo de mini vôlei.
► Divida 1 ou 2 quadras com cones e improvise uma rede na ausência desse equipamento.
► Mantenha as regras ou as adapte caso seja necessário para estimular a participação de todos. Pode-

se introduzir a permissão de um toque da bola no solo para manter a continuidade do jogo.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Sugere-se realizar pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Reforce a necessidade de integração para concluir uma meta, em especial em situações de jogo.
► Aponte como é preciso a integração de capacidades (força, agilidade e precisão) para o desempenho 

de uma habilidade (cortada), e como na vida precisamos nos munir de várias intervenções 
paralelas (como o treinamento) para aprimorar uma habilidade em foco ou desejada.

► Destaque a importância da cooperação para superar os pontos fracos da 
equipe em benefício de um objetivo e meta do coletivo.

► Destaque o reconhecimento individual das dificuldades e incentive a análise de 
como melhorar o desempenho. Faça relação sobre o desempenho exigido em vários 
movimentos também necessários nas diferentes fases da nossa vida.

Avaliação: identificar a quantidade e qualidade de levantamentos e cortadas (distância 
atingida pela bola, precisão de acerto, direção no ar) como indicativo de aprendizagem das 
habilidades. Observar condutas de respeito aos outros, em especial na situação de diferenças 
de força e precisão na prática da habilidade. Questioná-las sobre como percebem a cooperação 
de grupo no cotidiano e como isso é importante, já que cada pessoa pode ser boa em 
algumas ações e ruim em outras, reforçando a necessidade do trabalho em grupo.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas atividades com bola, de forma geral é preciso 
que estas crianças tenham posição estratégica, de forma a evitar acidentes. As atividades em grupo 
devem ser realizadas em parceria, com algum colega fazendo o papel de guia. Os passes devem ser 
substituídos por passagens e movimentos próximos ao corpo, sem que se perca o contato com a bola. 
O reconhecimento anterior da bola e do espaço auxilia no desenvolvimento da atividade. Assim, elas 
participam de toda a atividade. Nas atividades de competição deve-se adaptar outro colega que faça o papel 
de guia para que estas crianças sintam a movimentação pelo espaço. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de uma criança com deficiência visual. Pode-se, por exemplo, vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA:as orientações e os comandos precisam 
ser visuais e com detalhes para melhor compreensão da criança. Quanto aos movimentos, estas 
crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante 
chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração e para 
a manutenção constante do controle visual. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, elas podem ser mantidas em uma base fixa, realizando os movimentos de tronco e braços ou, 
se a atividade permitir, se locomover com a ajuda de outro colega, do líder ou de um auxiliar do educador. 
Em relação às atividades com a bola, é preciso orientar os parceiros para que esta seja bastante direcionada 
a elas. É importante que elas também possam se movimentar trocando de duplas, pois assim aumenta o 
sentimento de pertencimento ao grupo, respeitando um tempo um pouco maior para realização destas 
trocas. Assim, os movimentos que exigem os membros superiores (com a bola) na maioria das vezes 
serão realizados por elas. Quando existir qualquer dificuldade de mobilidade, mas as crianças não forem 
cadeirantes, é preciso adequar o ritmo e velocidade dos deslocamentos (geralmente diminuindo-se o 
ritmo da atividade para que elas possam participar sem necessitar de auxílio). No caso de crianças que 
apresentam mobilidade reduzida, a atividade pode ser realizada em parceria com outro colega, promovendo 
ainda assim a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Também é interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a 
ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os 
movimentos. Entretanto, os comandos devem ser bem específicos e podem necessitar de 
repetição individual. Dê novas orientações a cada mudança na atividade, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não assimilar ou se esquecer de parte dela. Demonstrar os 
movimentos com e sem a bola pode auxiliar bastante na compreensão destas crianças.
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1  OBJETIVOS
a) introduzir habilidade de lançar e rebater com bolas pequenas; b) fortalecer competências 
como respeito às diferenças e cooperação; c) familiarizar com a bolinha de tênis;  
d) aprender noções básicas de lançamento; e) reforçar concentração e atenção.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes 
durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório e da 
ativação como parâmetro essencial para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. Tenha 
atenção às ações de confronto com possíveis oponentes visando precaver possíveis traumas.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Pontue a dinâmica de lançar e rebater e a necessidade de aprender 

a manusear as bolas de tamanho pequeno.  

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Organize a turma em um círculo onde todos estejam de mãos dadas;
► Escolha uma criança para ser o “gato” (pegador) e uma para ser o “rato” (fugitivo);
► Peça para que o restante da turma continue de mãos dadas formando um círculo (esses 

serão a “toca”) e ao sinal do educador comecem a girar no sentido horário;
► O gato, então, terá que correr atrás do rato para capturá-lo;
► As crianças que formam a toca deverão impedir que o gato entre e facilitar 

a saída do rato, sem deixar de girar e sem soltar as mãos.
Variação: inclua mais um gato para dificultar a fuga do rato.
Dica: troque sempre as crianças fugitivas e pegadoras, possibilitando 
que todos da turma vivenciem uma das posições.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demarque uma área de 20 x 20 metros;
► Distribua uma bolinha de tênis para cada criança; 
► A criança deverá lançá-la para cima e segurá-la com uma das mãos, alternando-as; 
► No momento em que jogar a bola, deve bater o maior número de palmas 

que conseguir antes da bola retornar às suas mãos.
Variação e progressão: peça para que as crianças se desloquem pelo espaço realizando o 
movimento. Propor variações de movimento como, ao lançar, girar o corpo 360 graus ou jogar 
bem alto e pegar apenas depois de quicar. Você pode solicitar às crianças que realizem a atividade 
em duplas, trocando duas bolas, e quando a bola estiver no ar, eles batem palmas. 
Obs.: chamar a atenção para a necessidade de atenção e concentração numa atividade bem específica.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolinhas de tênis;
• 20 cones;
• 20 arcos;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Concentração, 
confiança e 
persistência

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater e 
lançar

(COM E SEM IMPLEMENTOS)

AULA 1
B L O C O  2

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS
tênis

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarque uma quadra adaptada de 10m x 5m e divida esse espaço ao meio, com uma linha de cones; 
► Em cada metade coloque um arco no meio. Essa será a zona a ser protegida;
► Monte equipes de 3 ou 4 crianças;
► Cada equipe lança a bola e a outra equipe deve rebatê-la com a 

mão, sempre tentando acertar a zona protegida;
► A bola pode quicar uma vez, mas não pode quicar na zona protegida;
► Marca 1 ponto se a bola quicar mais de uma vez, e 2 pontos se a bola atingir a zona de proteção;
► Nenhum jogador pode ficar na zona protegida.
Variação: você pode aumentar a quantidade de áreas protegidas e atribuir pontuações diferentes a elas.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Sugere-se realizar pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Mostre a importância da organização e cooperação do grupo, em especial na situação de jogo;
► Questione se já viram alguma atividade esportiva parecida;
► Reforce as possibilidades de vivências no programa e como isso traz novos aprendizados;
► Desafie e solicite para pensarem como poderiam manipular a bolinha 

de tênis de maneira diferente (pés, cabeça, peito).
Avaliação: nos lançamentos, verificar as amplitudes alcançadas e a precisão da retomada da bola sem 
cair no chão. Verificar na rebatida os níveis de acertos e buscar focar em exercícios corretivos menos 
complexos, se necessário. Identificar se as falhas podem ser advindas da pouca concentração e atenção, 
e criar situações para desenvolver esses aspectos. Fazer observação sistematizada para identificar se 
há desrespeito às diferenças, com atenção a comentários ou posturas discriminatórias em relação ao 
desempenho e à formação de subgrupos de mais ou menos habilidosos. Lembre-se de dar uma noção do 
que vai ser trabalhado na próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças para próxima aula.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, as crianças devem ser inseridas e 
orientadas quanto aos tamanhos das bolas para sentirem a dimensão do material. Na atividade de gato e rato 
elas podem participar, estabelecendo parcerias nos momentos em que foram gatos ou ratos. Nos momentos 
em que forem tocas, apenas apoiam-se nas que estão ao seu lado. Nas atividades de bolas devem realizar 
movimentos adaptados cuja determinação maior seja o não lançamento visto a dificuldade com a recepção, 
mas as movimentações com a segurança de que a bola está em sua mão podem acontecer, e as adaptações 
mudando de mão, de pé ou passando por outras partes do corpo podem ser realizadas. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
preferencialmente pela demonstração visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades. Já 
os trabalhos entre partes do corpo e as bolas precisam atender às possibilidades de movimentação e 
reconhecimento delas. Por exemplo, se movimentam algumas partes do corpo elas precisam ser aproveitadas, 
caso contrário elas podem participar em parcerias. Também seria interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: todos os movimentos podem ser realizados 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Novas orientações devem ser dadas a cada modificação 
de atividade, pois caso a orientação seja muito longa, estas crianças podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização das crianças como modelo, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar as habilidades de lançar; b) reforçar a necessidade de cooperação; c) desenvolver 
lançamentos e arremessos com alvos; d) fortalecer o respeito ao companheiro. 

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes 
durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório e da ativação 
como parâmetro essencial para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. Tenha atenção 
para a segurança após o lançamento das bolas, para que estas não atinjam o rosto das crianças.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Pontue a dinâmica de lançar e rebater, e a necessidade de aprender a manusear as 

bolas de tamanho pequeno na proposta com objetivo de atingir alvos.  

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Escolha uma criança para ser o “fantasma” (pegador) e as demais serão os pac-man (fugitivos);
► As crianças só poderão andar/correr sobre as linhas da quadra;
► O pac-man que for pego vira fantasma também;
► A brincadeira termina quando todos virarem fantasmas.
Variação: utilize arcos e inclua obstáculos sobre as linhas para formar labirintos. Ao se deparar com 
um obstáculo, as crianças que são pac-man deverão retornar e encontrar uma outra saída para fugir. 
Os fantasmas poderão passar entre os obstáculos (paredes), afinal fantasmas atravessam paredes.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Monte 2 ou 3 diferentes alvos. Um no chão (pratinho), outro (cone) a 

uma altura maior e um arco ou outra alternativa mais alta;
► Divida a turma em duplas. Um será o lançador e o outro o recebedor;
► O lançador tenta acertar os três alvos com uma bolinha de tênis; 
► O recebedor ajuda devolvendo as bolas com agilidade;
► Ajuste a distância do lançamento de 3m para maiores ou menores;
► A ideia é que exista um desafio e que também se obtenha êxito na atividade;
► Após 5 minutos, invertem-se as posições.
Variação e progressão: você pode criar pontuações para cada nível de dificuldade 
do alvo e sugerir que façam lançamentos em uma perna só.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolinhas de tênis de espuma ou de borracha;
• 25 cones de diversos tamanhos;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Cooperação 
e integração

Persistência e 
criatividade

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Lançar 
contra alvo

AULA 2
B L O C O  2

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS
beisebol (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Demarque duas quadras adaptadas de 5m x 5m; 
► Na segunda linha de 5m, espalhe alvos de diferentes tamanhos (cones pequenos 

e grandes). Cada equipe deverá lançar bolas para derrubar os alvos; 
► Monte equipes de 4 a 6 crianças;
► Cada equipe joga na sua quadra adaptada;
►  Vence a partida quem derrubar todos os alvos primeiro ou o que 

acertar mais alvos dentro de um determinado tempo.
Variação: você pode aumentar as distâncias e colocar alvos menores. Além disso, pode colocar um ou 
dois alvos difíceis e específicos (como um balde pequeno), que, se acertado, acaba o jogo na hora. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Mostre a importância da persistência para se acertar um alvo. Relacione com as metas na vida e na escola;
► Questione se as crianças já viram alguma atividade esportiva parecida;
► Ressalte a importância da cooperação;
► Veja se as crianças propõem alguma modificação (estimulando a criatividade) ou 

similaridade com alguma situação de suas brincadeiras em casa ou na escola.
Avaliação: verifique a precisão dos lançamentos de acordo com os acertos e erros nos alvos; proponha 
alterações nas distâncias e analise o padrão de movimento. Verifique o respeito ao outro na medida em 
que se observa que existe a preocupação em acertar o alvo e não o companheiro (tanto no lançamento e 
devolutiva de bola). Identifique a cooperação em iniciativas de ajudar o outro a atingir o objetivo. Dê também 
uma noção do que vai ser trabalhado na próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as crianças devem ser inseridas e orientadas quanto 
aos tamanhos das bolas para sentirem a dimensão do material. Devem realizar movimentos adaptados 
cuja determinação maior seja o não lançamento visto a dificuldade com a visualização do alvo, mas as 
movimentações com a segurança de que a bola está em sua mão pode acontecer e as adaptações mudando 
de mão, de pé ou passando por outras partes do corpo podem ser realizadas. Os lançamentos, para serem 
realizados em busca do alvo, podem ser orientados por comando de voz (mais para a direita, para a esquerda, 
para cima, etc.). Na atividade inicial, elas podem participar com o auxílio de um colega guia. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar sua atenção para o desenvolvimento das atividades com muita 
concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamento. Os 
comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: 
se cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando as suas 
potencialidades. Para as atividades em duplas, é preciso que as parcerias sejam realizadas e que as crianças 
possam permanecer nos lançamentos. Na maioria dos casos, os lançamentos de bolas são atividades que 
estas crianças podem realizar. Em casos que não conseguem lançar, podem ser adaptados movimentos de 
passagem de bolas para colegas da turma que estabeleçam parcerias. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: os movimentos podem ser realizados 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) aprender a utilização de implementos; b) reforçar o respeito às diferenças e 
cooperação; c) aprender a dinâmica de rebater com implemento leve; d) desenvolver 
a precisão de rebater e lançar; e) estimular a criatividade e autoconfiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes 
durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório e da ativação 
como parâmetro essencial para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. Mesmo com 
tacos leves, cuidado para não serem usados como espadas. Realizar orientação específica.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização 

da aula. Pontue a dinâmica de lançar e rebater, e a atenção agora com a introdução de um implemento.  

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Escolha uma criança para ser o pegador. As demais serão os fugitivos;
► Ao sinal do educador todos deverão fugir do pegador;
► Caso seja pega, a criança deverá ficar parada como uma estátua;
► Para que a “estátua” seja salva e volte para a brincadeira, um 

colega deverá passar por debaixo de suas pernas;
► Troque sempre o pegador para deixar a brincadeira dinâmica;
► Atente-se ao espaço da brincadeira. Não utilize amplos espaços, pois 

as crianças se dispersam e a brincadeira fica monótona.
Variação: inclua um número maior de pegadores. As crianças pegas devem agachar 
e para serem salvas, os colegas precisam passar por cima de suas cabeças.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Dê um taco e uma bola leve para cada criança; 
► Elas devem jogar a bola ao alto e rebater depois do quique no chão; 
► Divida em duplas. Dê uma bola e um taco a cada dupla. Orientar para a função de lançador e rebatedor. 

O lançador deve lançar em altura próxima a estatura do rebatedor. O rebatedor deve ser estimulado 
a rebater com precisão para devolver a bola ao lançador. A distância entre a dupla deve ser sugerida 
para que se obtenham êxitos e desafios. Verifique uma a uma se está fácil ou difícil demais;

► A cada 4 minutos invertem-se as posições.
Variação e progressão: estimule as crianças a rebater a bola antes que ela 
quique no chão, estabeleça as distâncias, alturas de lançamento (com uma linha 
fazendo papel de rede) e braços para lançar e rebater (lateralidade).

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas pequenas de plástico (20 a 25cm 
de diâmetro) ou outra similar leve;

• 25 tacos ou outro tipo de rebatedor firme e leve;
• 25 garrafas PET ou latas de refrigerante;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Cooperação 
e integração

Criatividade e 
autoconfiança

Agilidade, 
força e 
equilíbrio
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lançar com 
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AULA 3
B L O C O  2

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS
taco (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Dê um taco e uma bola leve para cada criança; 
► Elas devem jogar a bola ao alto e rebater depois que ela quicar no chão; 
► Divida em duplas. Dê uma bola e 1 taco a cada dupla. Oriente para as funções de lançador e rebatedor. 

O lançador deve lançar em altura próxima à estatura do rebatedor. O rebatedor deve ser estimulado 
a rebater com precisão para devolver a bola ao lançador. A distância entre a dupla deve ser sugerida 
para que se obtenham êxitos e desafios. Verifique uma a uma se está fácil ou difícil demais;

► A cada 4 minutos invertem-se as posições.
Variação e progressão: estimule as crianças a rebater a bola antes que ela 
quique no chão, estabeleça as distâncias, alturas de lançamento (com uma linha 
fazendo papel de rede) e braços para lançar e rebater (lateralidade). 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Demonstre como a cooperação é importante no desenvolvimento do jogo; 
► Reflita sobre a importância da integração e compromisso com o grupo, tentando fazer 

o melhor pelo grupo ou dupla (jogar de “qualquer jeito” não vale a pena!);
► Lembre-se que a situação de jogo é uma adaptação de um jogo muito tradicional 

e que os pais de todos devem ter jogado. Resgate a história dos jogos. Estimule a 
autoconfiança, em relação ao desempenho melhorado pouco a pouco;

► Veja se as crianças propõem alguma modificação (estimulando a criatividade) ou 
similaridade com alguma situação das suas brincadeiras em casa ou na escola.

Avaliação: verifique a dinâmica de rebater com relação aos acertos na bola, distância percorrida 
e precisão; identifique deficiências de força, coordenação motora fina e tempo de bola. Verifique 
desistências ou desmotivação pela falta de senso de persistência; insista demonstrando 
evoluções com o aprendizado de outras Famílias de Habilidades. Verifique se há cooperação 
mediante as interações do grupo para atingir as metas propostas. Lembre-se de dar uma noção 
do que vai ser trabalhado na próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser inseridas 
e orientadas quanto aos tamanhos das bolas para sentirem a dimensão do material. Na atividade inicial, 
parcerias podem ser estabelecidas com os colegas como guias. Nas atividades com bolas e tacos é importante 
que elas sempre façam os lançamentos sendo orientados quanto à direção, inclusive nas duplas. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, 
mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita 
concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamentos. Os 
comandos combinados com eles precisam ser, preferencialmente, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades. 
Nas atividades iniciais podem participar com a ajuda de outras crianças que podem dar apoio para os 
movimentos. Nas atividades de taco e bola elas podem participar desde que as bolas venham em sua direção 
ou façam os lançamentos. No momento das duplas é importante que sejam posicionados de maneira 
estratégica muito próximos às garrafas PET, pois o deslocamento deve ser menor. Os tacos também podem 
ser mais largos ou substituídos por raquetes para facilitar o alcance das bolas. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com 
a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os 
coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: os movimentos todos elas 
podem realizar normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações 
a cada modificação de atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não 
compreender, e a cada nova modificação elas necessitam de apoio e orientação.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade de rebater com implementos; b) reforçar cooperação e 
respeito; c) aprender a dinâmica de rebater com implemento rígido; d) identificar as 
diferenças de potência de rebater com o implemento rígido; e) reforçar o cuidado e 
respeito ao companheiro; f) desenvolver a precisão de rebater e lançar.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes 
durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório e da ativação 
como parâmetro essencial para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. Mesmo com 
tacos leves, cuidado para não serem usados como espadas. Realizar orientação específica.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização 

da aula. Reforce a evolução para um implemento rígido para rebater e destaque a necessidade de 
atenção e precisão da atividade, em especial com o cuidado e respeito ao companheiro (foco na 
segurança de manuseio do implemento). Enfatize que não devem fazer o implemento de “espadas”.  

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas;
► As duplas devem ficar de mãos dadas até o final da brincadeira;
► Defina uma dupla pegadora;
► Os demais são os fugitivos;
► A dupla que for pega inverte o papel e vira pegadora;
Variação: a dupla que for pega ajuda a dupla inicial a pegar os demais (pique ajuda).

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Dê um taco e uma bola para cada criança. Elas devem conduzir a bola com o taco, 

apenas por cima das linhas demarcatórias das quadras; (Tempo – 4’ a 5’)
► Divida as crianças em 2 grupos, um em cada lado da quadra. Nas linhas de fundo 

da quadra coloque diversas latas de refrigerante; (Tempo – 10’ a 12’)
► Conduzir a bola com o taco até uma linha demarcada a 3m ou 4m da linha de fundo com as 

latas. Ao chegar nesse ponto, a criança deve bater na bola para tentar acertar uma lata; 
► Após retornar ao início da quadra, a criança recomeça a condução.
Variação e progressão: estabeleça pontuação entre equipes para 
derrubada da lata e tempo para conclusão da atividade. 
Obs.: focar na atenção, concentração e na precisão.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas pequenas de borracha 
(tipo frescobol) ou tênis;

• 25 tacos de madeira ou cabos de vassoura;
• 25 garrafas PET ou latas de refrigerante;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Responsabilidade 
e cooperação

Persistência e 
autoconfiança

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater com 
implemento

AULA 4
B L O C O  2

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS
taco (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Marque corredores da quadra (2 a 4), com duas linhas nas extremidades. Forme 

grupos que devem ficar frente a frente antes das linhas demarcatórias;
► A equipe de um lado sai conduzindo a bola com o taco até que chegue no companheiro à frente 

e estes cruzam os tacos (batem entre eles). Esse é o sinal para que a outra criança saia conduzindo 
sua bola com o taco. A criança que chegou vai para o final da fila e senta com o taco;

► A atividade termina assim que todos estiveram sentados. Repete-se a dinâmica.
Variação e progressão: estabeleça distâncias maiores e tempo para conclusão da atividade. Cuidado 
para não deixar as crianças em fila esperando muito. Por isso a necessidade de marcar vários corredores.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Demonstre como a persistência e precisão são importantes;
► Questione sobre a dinâmica de conduzir a bola com o taco. Cansativo? Difícil? Perigoso?;
► Retome a questão da responsabilidade e cooperação do ponto de vista 

da segurança, no manuseio do taco e golpes na bolinha.
Avaliação: verifique a dinâmica de rebater com relação aos acertos na bola, a distância percorrida e 
a precisão e acerto ao alvo – destaque que com implemento rígido as distâncias podem ser maiores; 
identifique deficiências de força, coordenação motora fina e tempo de bola. Verifique desistências 
ou desmotivação pela falta de senso de persistência; retome a evolução das aulas passadas com 
implementos leves. Verifique se houve cooperação e respeito mediante as orientações de segurança 
do manuseio do taco rígido (tanto na segurança de si, do outro e na relação com o educador).

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser inseridas 
e orientadas quanto aos tamanhos das bolas para sentirem a dimensão do material. Nas atividades de 
condução das bolas elas podem fazê-las de forma que fiquem marcadas pela sensibilidade, podem ser 
realizadas com as mãos no chão ou com os pés (com as direções sendo orientadas por comandos de voz). 
Na atividade inicial, a parceria com outra criança já promove a adaptação. Pode ser realizada também a 
adaptação do material utilizando equipamentos que prendam a bola, e a criança fica com a responsabilidade 
de conduzi-la até o local, sendo orientada por comando de voz. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem sentir 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamentos. Os comandos 
combinados precisam ser preferencialmente de forma visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, é 
preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades. Na atividade 
inicial é preciso que o parceiro da dupla empurre a cadeira e a criança pega a outra dupla combinando 
formas de pegar. Nas atividades de taco e bola, elas podem participar desde que as bolas sejam conduzidas 
em um espaço no qual sejam capazes de se locomover e que tenham o alcance das bolas podendo ser por 
equipamentos adaptados como das crianças com deficiências visuais (e também é necessário garantir que 
alguém possa auxiliar na locomoção – podendo ser o educador ou outro auxiliar). Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com 
a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os 
coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: os movimentos todos elas 
podem realizar normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações 
a cada modificação na atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não 
compreender e a cada nova modificação elas necessitam de apoio e orientação.
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1  OBJETIVOS
a) aprender a rebater e controlar a bola com raquete; b) estimular o respeito 
às diferenças e habilidade de concentração; c) controlar a bola com a raquete; 
d) ampliar as noções para a rebatida; e) estimular a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar 
acidentes durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório 
e da ativação como parâmetro essencial para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. 
Oriente em relação a possíveis brincadeiras com rebatidas em direção à cabeça e aos olhos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Pontue a necessidade de ações de precisão para desenvolver aspectos motores 

específicos, destaque a variedade e a possibilidade de uso da raquete e as diferenças 
em relação ao taco. Importante que tenham um momento de manusear o implemento 
e perceber as diferenças pelo tato e conversa com outras crianças.  

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► As crianças devem se movimentar em diversas direções, lançar a bola para o alto, deixar 

quicar e pegar. Ao comando do educador, trocar de bola com o companheiro;
► Em seguida, devem fazer a mesma atividade anterior, porém sem deixar a bola quicar no chão;
► Elas devem conduzir as diferentes bolas rolando-as no chão com raquete em 

diferentes direções e, ao comando do educador, trocar de bola e raquete;
► Conduzir as bolas equilibrando-as sobre a raquete. Ao comando, passar a bola com a raquete 

para o companheiro sem deixar cair no chão ou tocá-la com alguma parte do corpo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Você pode propor que as crianças façam as seguintes ações:
► Controlar a bola rebatendo-a com a raquete para cima, equilibrando-

se em uma perna, alternando as pernas;
► Em seguida, devem fazer a mesma atividade anterior, porém driblando a bola contra o chão;
► As crianças devem fazer a mesma atividade anterior, porém para o alto e caminhando pela 

quadra (em caso de dificuldade, a criança poderá deixar a bola quicar uma vez no chão).
Variação e progressão: driblar a bola para o alto e pegar com a mão livre. Com a bola 
equilibrada sobre a raquete, tentar girar o corpo 360° sem deixar a bola cair (contorná-la no ar). 
Proponha que as crianças criem situações de dificuldades para a manipulação da bola com a 
raquete. Reduza espaços com arcos e cones e delimite os espaços de quiques no chão. 
 Obs.: estimule a criatividade no momento e proponha alterações 
e identificação de novas possibilidades de criação.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 raquetes variadas (tênis, frescobol, 
inclusive com materiais alternativos);

• 20 bolas;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Criatividade, 
concentração 
e persistência

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater e 
controlar 
a bola

AULA 5
B L O C O  2

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS
tênis e 
frescobol (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Em duplas, as crianças devem amortecer a bola com a raquete e lançar com a mão;
► Em seguida, devem lançar a bola para o companheiro que deverá amortecê-

la com a raquete dando um toque para cima e em seguida para frente;
► O objetivo é tentar realizar o máximo de trocas sem deixar a bola cair.
Variação e progressão: estabeleça distâncias maiores e tempo para conclusão da atividade.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Destaque a importância de conhecer novas experiências, tanto motoras quanto de outras naturezas;
► Enfatize o desenvolvimento da concentração para uma atividade de precisão e como a turma pode 

avançar introduzindo as ações de precisão com outras ações corporais, como girar e caminhar;
► Pontue o respeito às diferenças, em especial numa atividade que 

requer mais habilidades motoras de precisão;
► Destaque como outras competências podem ser necessárias, com o respeito às 

diferenças, no tocante das habilidades e capacidades desenvolvidas.
Avaliação: verifique o controle de bola com a raquete, observando as quedas da bola (quando não 
permitido), além das dificuldades em manter o controle ao observar movimentos amplos do corpo. 
Verifique como exercitam a criatividade propondo novas situações de dificuldade e como interagem com 
o grupo, ensinando e demonstrando novas possibilidades. Lembre-se de dar uma noção do que vai ser 
trabalhado no encontro seguinte, gerando curiosidade e motivação nas crianças para próxima aula.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: em todas as atividades de movimentação com bolas e 
raquetes, estas crianças podem e devem manter contato com os equipamentos, pois a ausência de contato 
visual pode causar a interrupção. Nas atividades de duplas também há a necessidade de adaptação para que 
o repasse das bolas tenha a manutenção do contato físico com bola e raquete. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com 
muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades lançamentos 
realizados em duplas. Os comandos precisam ser, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: 
se cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas 
potencialidades e a diminuição do espaço de lançamento para que possam alcançar sem grandes 
dificuldades. Já os trabalhos de movimento podem ser adaptados organizando ações que envolvam 
partes do corpo e a manutenção do contato com bolas e raquetes, por exemplo, o estabelecimento de 
parcerias com outras crianças. Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a 
inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante 
ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior 
ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem na situação ou 
no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser situações 
vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: os movimentos todos elas podem realizar 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) familiarizar habilidades de rebater e controle de bola com implemento; b) reforçar o 
respeito às diferenças; c) rebater com a raquete e volantes; d) controlar a bola com raquetes 
e volantes; e) conhecer modalidade pouco divulgada; f) desenvolver a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes. 
Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório e da ativação como parâmetro essencial 
para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. Tenha atenção às ações de confronto com possíveis 
oponentes visando precaver possíveis traumas. Observe brincadeiras perigosas com os volantes.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Contextualize o uso e características dos implementos, foque na necessidade 
de concentração e atenção e destaque uma vivência que pode não ser comum a todos.  

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Escolha um pegador; os demais serão fugitivos;
► Ao sinal do educador, o pegador deverá pegar os fugitivos;
► O fugitivo que for pego deverá dar a mão para o pegador e ajudá-lo a pegar outros fugitivos;
► Não é permitido soltar a mão do colega;
► Sempre que alguém for pego deverá se juntar aos pegadores 

dando a mão, formando uma espécie de corrente;
► A brincadeira termina quando todos os fugitivos forem pegos.
Variação: comece com dois pegadores para formar duas correntes. Você pode limitar 
o número de crianças em cada corrente. Exemplo: quando a corrente formar quatro 
integrantes, elas podem se dividir e formar mais uma corrente (duplas).

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Cada criança, com uma raquete e um volante/peteca, realiza movimentos de rebater e 

receber para cima, em diferentes altitudes, para familiarização com os implementos;
►  A seguir divide-se a turma em duplas;
► Uma criança da dupla terá uma raquete de badminton e o outro um volante/peteca;
► A criança de posse do volante deverá lançá-lo para sua dupla rebater;
► Após três minutos mude as funções.
Variação e progressão: de acordo com a progressão e familiarização com os implementos, organize para que 
cada dupla mantenha o volante no ar, rebatendo-o. Você pode sugerir uma simples situação de competição, 
na qual vence a dupla que conseguir trocar o máximo de rebatidas entre si sem deixar o volante cair no chão.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 raquetes similares à de badminton;
• 20 volantes/petecas;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Cooperação 
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Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em duplas;
► Cada criança da dupla terá uma raquete de badminton e um volante/peteca para a dupla;
► Divida em quadras de 8 metros. Simule uma rede com cones, hastes, fitas ou outro material;
► Promova jogos em duplas contra duplas. Cada jogador poderá tocar duas vezes sucessivamente em 

cada recepção e depois deve passar ao companheiro. Este então poderá passar para o adversário;
► Cada vez que o volante cair no chão, marca-se um ponto para a dupla adversária;
► Vence a dupla que completar 11 pontos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Destaque a importância de conhecer novas experiências, tanto motoras quanto de outras naturezas;
► Enfatize o desenvolvimento de concentração, confiança e persistência para uma atividade de precisão;
► Pontue o respeito às diferenças e à cooperação, em especial numa 

atividade que requer mais habilidades motoras de precisão;
► Além disso, não esqueça de dar uma noção do que vai ser trabalhado na próxima aula, 

gerando curiosidade e motivação nas crianças para o encontro seguinte.
Avaliação: verifique o número de quedas de bolas, utilização excessiva de força, movimentos 
compensatórios e deslocamentos para tentar manter o controle de bola. Observe as distâncias e 
precisão como referência à habilidade de rebater com o implemento. Observe erros na tarefa resultantes 
da pouca concentração. Verifique situação de desprezo ou satirização com indicativo de falta de 
respeito às diferenças numa atividade que exige precisão e ainda pouco acessível à maioria. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser inseridas 
e orientadas quanto ao material utilizado para sentir suas dimensões. Na atividade inicial elas podem 
participar estabelecendo parcerias com suas duplas. Nas atividades com as raquetes devem realizar 
movimentos adaptados cuja determinação maior seja o trabalho articulado com outra criança (sua dupla), 
que deve jogar exatamente na sua raquete (deixando que elas rebatam) ou orientar o lançamento para 
que joguem corretamente os volantes na direção do seu parceiro. Na atividade final, elas podem ser 
orientadas por comandos de voz de seus companheiros de dupla. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
preferencialmente por controle visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades. 
Já os trabalhos em duplas precisam atender às possibilidades de movimentação e reconhecimento 
delas. Por exemplo, se movimentam algumas partes do corpo elas precisam ser aproveitadas; caso 
contrário elas podem participar em parcerias. Assim, as regras de lançamento e recepção precisam 
ser adaptadas de acordo com as movimentações de cada criança (elas podem ser feitas com as mãos, 
com as próprias raquetes ou ainda com os pés). Também seria interessante abordar a possibilidade de 
trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) familiarizar habilidades de rebater e lançar com adição de implemento; b) reforçar 
a responsabilidade; c) aprender a manusear o implemento taco com segurança;  
d) rebater bolas com o taco; e) conhecer modalidade pouco divulgada.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes durante as atividades. Esclareça às crianças a 
importância do controle cardiorrespiratório e da ativação como parâmetro essencial para o desempenho 
seguro e eficaz da prática esportiva. Observe brincadeiras perigosas com tacos, latas e outros materiais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Verifique o que foi trabalhado na aula passada e retome as similaridades em relação 

ao rebater e à necessidade de atenção e precisão. Além disso, reforce o respeito 
e cuidado com o outro, evitando brincadeiras perigosas com o taco.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Dê uma bola na mão de uma criança que deverá iniciar o jogo 

tentando pegar os colegas, acertando-os com a bola;
► Quem está com a bola na mão não pode andar;
► As crianças fugitivas poderão trocar passes com o pegador e entre 

si para ajudar o pegador a acertar os demais colegas;
► Quem for pego pela bola deverá agachar, mas ainda continuará no jogo;
► Caso a criança agachada receba a bola e pegue alguém que ainda esteja em pé, poderá voltar a correr;
► Motive a criança que está com a bola a passá-la para os colegas;
► Estipule um tempo máximo para que fiquem com a bola na mão.
Variação: inclua um número maior de bolas.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida as crianças em duplas com uma bola e um taco por dupla;
► Cada componente da dupla rola a bola e o outro tenta rebater de 

forma rasteira. Inverte-se a posição a cada 2 minutos; 
► Mantenha a distância entre as duplas para evitar acidentes com os tacos.
Variação e progressão: proponha agora um alvo, como uma lata ou pequena garrafa no 
chão, nos quais uma das crianças tenta acertar com a bola e a outra tenta rebater com o taco 
para evitar o acerto do outro membro da dupla. Proponha uma distância de 4 metros. Oriente 
primeiramente bolas rasteiras, e avance para bolas de meia altura em torno de 50 a 70 cm. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 8 pares de tacos alternativos (cabos de 
vassoura ou ripas) de 1m de comprimento;

• 25 bolas de borracha ou de tênis (espuma);
• 15 cones;
• 20 latas de refrigerante e/ou garrafas de plástico;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Responsabilidade, 
cooperação 
e respeito às 
diferenças

Concentração, 
confiança e 
persistência

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater e 
controlar 
a bola

AULA 7
B L O C O  2

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
taco e 
badminton (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a quadra em dois campos (ou mais), cada campo separado em dois lados; 
► Em um dos lados da quadra coloque garrafas ou mini cones espalhados;
► Divida a turma em duas grandes equipes que ficarão dispostas uma em 

cada campo e no lado oposto aos mini cones/garrafas;
► Cada equipe deve formar duplas e dividir seus componentes em levantadores e rebatedores;
► As duplas devem lançar a bola ao alto e o outro rebater para tentar acertar 

nos cones ou garrafas que estão do outro lado do campo;
► Cada cone derrubado valerá um ponto.
Variação: podem ser utilizados tacos de madeira, mas por medida de segurança 
amarre-o com barbante ou corda fina ao punho da criança.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Reforce o desenvolvimento da concentração para uma atividade de precisão;
► Desenvolva a confiança pontuando as melhoras processuais a cada aula;
► Pontue o respeito às diferenças, em especial numa atividade que requer mais 

habilidades motoras de precisão e a segurança com o novo implemento;
► Aponte responsabilidade e cooperação com o manuseio do implemento;
► Além disso, não esqueça de dar uma noção do que vai ser trabalhado no encontro 

seguinte, gerando curiosidade e motivação nas crianças para próxima aula.
Avaliação: verifique o número de acertos na bola, distâncias, trajetória com indicativos 
de manuseio do implemento com instrumento de rebatida. Mesma observação para os 
lançamentos. Observe erros na tarefa resultantes de pouca concentração e observe condutas 
perigosas com o taco a fim de avaliar posturas em relação à responsabilidade. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser inseridas 
e orientadas quanto ao material utilizado para reconhecer suas dimensões. Na atividade inicial elas 
podem participar, estabelecendo parcerias com colegas que atuem como guias. Nas atividades com os 
tacos devem realizar movimentos adaptados cuja determinação maior seja o trabalho articulado com 
seu guia e deve utilizar tacos ou raquetes que tenham formas de guiar a bola sem que saia do controle 
e do contato da mesma. Na atividade final, elas podem ser orientadas por comandos de voz de seus 
companheiros de dupla e realizar as atividades com auxílio de guias. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
preferencialmente por controle visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: 
se cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas 
potencialidades, mas também proporcionando tacos ou raquetes que mantenham mais as bolas sob 
controle. Já os trabalhos em duplas precisam atender às possibilidades de movimentação e reconhecimento 
delas. Por exemplo, se movimentam algumas partes do corpo, elas precisam ser aproveitadas; caso 
contrário elas podem participar em parcerias. Assim, as regras de lançamento e recepção precisam 
ser adaptadas de acordo com as movimentações de cada criança (elas podem ser feitas com as mãos, 
com as próprias raquetes ou ainda com os pés). Também seria interessante abordar a possibilidade de 
trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) familiarizar habilidades de rebater e lançar com adição de implemento; b) reforçar a cooperação;  
c) aprender a manusear o implemento raquete de tênis; d) controlar e rebater as bolas com a raquete de 
tênis; e) ampliar a vivência nas atividades com implementos; f) reforçar e necessidade de persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle 
cardiorrespiratório e da ativação como parâmetro essencial para o desempenho seguro 
e eficaz da prática esportiva. Observe brincadeiras perigosas com as raquetes.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Verifique o que foi trabalhado na aula passada e retome as similaridades em relação ao rebater e 

à necessidade de atenção e precisão com relação às diferenças dos implementos utilizados.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Escolha um pegador;
► As demais crianças devem fugir do pegador;
► Ao ser pega, a criança deve fazer uma pose e ficar nessa posição, virando estátua;
► Para sair da posição de estátua, um colega deverá se posicionar à sua frente e imitar sua pose;
► Varie sempre o pegador;
► Para motivar o grupo, você pode começar como pegador.
Variação: introduza mais pegadores para dar dinamismo à brincadeira.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Oriente as crianças como se segura a raquete corretamente;
► Divida-as em duplas, cada uma delas com uma bola e uma raquete;
► Cada componente da dupla lança a bola e o outro tenta rebater para cima com a raquete; 
► Inverta a posição a cada 2 minutos.
Variação e progressão: inclua a possibilidade de quiques entre a dupla e outras formas de golpear 
a bola (de lado, de cima, para baixo). Acrescente uma raquete para cada componente da dupla. 
Proponha agora um alvo, como um arco no chão ou suspenso, no qual uma criança tenta acertar 
com a bola. Proponha uma distância de 2 metros ou mais. Varie a possibilidades de alvos. 
Obs.: caso tenha material suficiente, você pode usar duas raquetes e uma bola por dupla, fazendo 
lançamento para cima, deixando quicar e outras variações, para aprender manusear os implementos. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 raquetes similares à de tênis;
• 30 bolinhas de tênis, espuma e feltro;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a quadra em dois campos, cada um deles separado em dois lados; 
► Divida a turma em duas equipes que ficarão dispostas uma em cada lado da quadra;
► Cada equipe deve formar duplas e dividir seus componentes em levantadores e rebatedores;
► Um integrante da dupla deve lançar a bola ao alto e o outro rebater 

para tentar colocar a bola do lado adversário;
► Ao final de 3 minutos, você para a atividade e, junto com as crianças, conta quantas 

bolinhas estão em cada lado. O lado que tiver menos bolinhas ganha 1 ponto. 
Variação: em vez de contar bolinhas, você pode colocar cones no lado adversário 
e verificar quantos são derrubados pela equipe adversária.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Destaque a importância de conhecer novas experiências, tanto motoras e 

de outras naturezas, e relacione-as com as aulas anteriores;
► Estimule a confiança e a persistência, demonstrando a diversidade de habilidades aprendidas;
► Enfatize o desenvolvimento da concentração para uma atividade de precisão e como foi desenvolvida 

ao longo das aulas. Dê exemplos dessa competência em outros momentos da vida;
► Pontue o respeito às diferenças e cooperação, em especial numa atividade 

que requer mais habilidades motoras de precisão e segurança; 
► Pontue que esta atividade é nova para muitos (pouco acesso às modalidades relacionadas);
► Além disso, não esqueça de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique o número de acertos na bola para o êxito nas metas propostas nas atividades e no jogo. 
A mesma observação vale para os lançamentos. Observe o envolvimento na tarefa com atenção à velocidade 
e dedicação ao desempenho do grupo com foco na responsabilidade em assumir um compromisso. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser inseridas e 
orientadas quanto ao material utilizado para sentirem a dimensão do mesmo. Na atividade inicial elas podem 
participar estabelecendo determinados cuidados de deslocamento e realizando os movimentos e as paradas 
necessárias. Nas atividades com as raquetes, devem realizar movimentos adaptados cuja determinação 
maior seja o trabalho de equilíbrio da bola sobre a raquete, para que não haja quedas ou perdas das bolas. Na 
atividade final, elas podem ser orientadas por comandos de voz de seus companheiros de dupla. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
preferencialmente por controle visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: é preciso 
que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades. Os trabalhos 
iniciais podem ser realizados com a condução da cadeira por outra pessoa (quando cadeirantes) ou em 
ritmo ameno (no caso de não cadeirantes). Assim, as atividades de quicar a bola podem ser adaptadas 
para buscar equilíbrio da bola sobre a raquete. Já no momento da atividade final deve-se organizar 
parcerias para conduzir as cadeiras ou auxiliar na mobilidade e também para auxiliar nos movimentos de 
rebatimento com a raquete e lançamento da bola. Também seria interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar os movimentos 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) familiarizar habilidades de rebater e controlar a bola; b) reforçar a comunicação;  
c) aprimorar o manusear o implemento raquete com foco em ações coletivas; d) controlar 
e rebater as bolas com a raquete de tênis em situações mais complexas; e) conhecer 
modalidade de pouco acesso à maioria; f) estimular o desenvolvimento da confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle 
cardiorrespiratório e da ativação como parâmetro essencial para o desempenho seguro 
e eficaz da prática esportiva. Observe brincadeiras perigosas com as raquetes.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Aponte a necessidade dessa aula ter mais comunicação e ajuda mútua, 

tendo em vista situações mais complexas nas atividades.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Distribua para as crianças uma bola e uma raquete;
► As crianças devem equilibrar a bola na raquete, rolando-a apenas na corda 

da raquete, sem esbarrar nas bordas. Você pode aumentar a complexidade 
orientando que andem ao realizar o equilíbrio da bola na raquete;

► A crianças devem bater na bola e mantê-la no ar rebatendo-a sucessivamente. Você pode 
dificultar solicitando que as crianças alternem os lados da raquete a cada rebatida;

► As crianças devem bater na bola contra o solo, quicando sucessivamente. Você pode 
dificultar solicitando que as crianças aumentem a frequência das batidas;

► Sugere-se alternar as atividades propostas acima quantas vezes forem necessárias.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida as crianças em duplas e distribua a cada dupla duas raquetes e uma bolinha;
► Elas devem trocar passes com a bola. Num primeiro momento 

você pode permitir que a bola quique no chão;
► Aos poucos você pode aumentar a distância entre as duplas para 

aprimorar o controle de bola e força necessária;
► Em seguida, você propõe uma competição. Duplas se enfrentam, na seguinte dinâmica: 

a) Cada membro da dupla lança a bola para que o outro rebata e acerte o cone da dupla adversária; 
b) Você pode manter uma distância de 6m entre as duplas e cones; 
c) A cada acerto é contado 1 ponto.

 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 raquetes similares à de tênis;
• 30 bolinhas de tênis, espuma e feltro;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Comunicação 
e cooperação

Concentração 
e confiança

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater  
e lançar

AULA 9
B L O C O  2

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
tênis (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Cada dupla deve receber uma bola e duas raquetes, uma para cada criança;
► Divida a quadra em dois campos, cada um deles separado ao meio em dois lados; 
► Divida a turma em duas equipes que ficarão dispostas uma em cada lado do campo;
► Cada equipe deve formar duplas e dividir seus componentes em levantadores e rebatedores;
► As duplas devem lançar a bola ao alto e a outra rebater a bola para o lado adversário;
► Ao final de 3 minutos, você para a atividade e junto com as crianças conta quantas 

bolinhas estão em cada lado. O lado que tiver menos bolinhas ganha 1 ponto. 
Variação: em vez de contar bolinhas, você pode colocar cones no lado adversário 
e verificar quantos são derrubados pela equipe adversária.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Destaque a importância da comunicação e cooperação, em especial nos jogos;
► Enfatize o desenvolvimento da concentração e confiança para uma atividade de precisão;
► Incentive a confiança, demonstrando o aprendizado das habilidades e situações de jogo;
► Além disso, não esqueça de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique as situações de troca de bolas com e sem quique, obviamente, tendo como 
meta as trocas diretas. Observe o êxito na tarefa se há ou não situações de comunicação, com 
intuito de orientar um ao outro sobre a melhor forma de realizar com melhor desempenho. A 
mesma análise pode ser feita para avaliar a noção de cooperação das duplas e grupos.  

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser inseridas 
e orientadas quanto ao material utilizado para sentirem a dimensão do mesmo. Na atividade inicial 
elas podem participar, estabelecendo determinados cuidados de deslocamento e realizando os 
movimentos necessários ao controle das bolinhas. Nas atividades com as raquetes devem realizar 
movimentos adaptados cuja determinação maior seja o trabalho de equilíbrio da bola sobre a raquete, 
para que não haja quedas ou perdas das bolas. Na atividade final, elas podem ser orientadas por 
comandos de voz de seus companheiros de dupla. Também seria interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que passem pela 
a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
preferencialmente por controle visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: é preciso 
que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades. Os trabalhos iniciais 
podem ser realizados com a condução da cadeira por outra pessoa (quando cadeirantes) ou em ritmo ameno 
(no caso de não cadeirantes). Assim, as atividades com a bola podem ser adaptadas para buscar equilíbrio 
da bola sobre a raquete e rebater outras bolas que cheguem até elas. Já no momento da atividade final 
deve-se organizar parcerias para conduzir as cadeiras ou auxiliar na mobilidade e também para auxiliar nos 
movimentos de rebatimento com a raquete e lançamento da bola. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) familiarizar habilidades de rebater contra anteparo; b) reforçar o senso crítico; c) aprender 
a rebater contra a parede ou outros anteparos; d) controlar e rebater as bolas com a raquete 
de tênis contra uma parede; e) conhecer modalidade de pouco acesso à maioria.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes 
durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório e da ativação 
como parâmetro essencial para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. Fique atento 
a brincadeiras perigosas com as raquetes, como rebatidas muito fortes em direção ao rosto.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Busque a análise prévia da diferença da atividade anterior: a batida 

e rebatida serão realizadas contra um anteparo; 
► Reforce a necessidade de concentração e senso crítico.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Marque duas linhas de início e de fim, distantes 10 a 12m; 
► As crianças devem formar duas fileiras em dois grupos de competidores;
► Entregue a cada criança uma bolinha, e para o primeiro da fila, uma bolinha e uma raquete;
► Esta criança (a primeira da fila) deve percorrer o mais rápido possível da linha 

de início até a linha de fim, equilibrando a bolinha na raquete e, ao final da 
linha, deixar a bolinha num balde, cone ou outro recipiente/espaço; 

► Ela volta e entrega a raquete ao próximo colega e senta ao final da fila. Este repete o percurso e a atividade;
► A equipe que terminar primeiro vence.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida as crianças em duplas. Elas devem trocar bolas entre si; 
► Num primeiro momento você pode permitir que a bola quique no chão. Em seguida, individualmente, 

elas devem golpear a bola contra uma parede livremente (como um aquecimento);
► Em seguida, desenhe ou improvise um alvo para que as crianças tentem acertar golpeando a bola;
► Caso não exista parede suficiente para todos, reveze a atividade 1 e 3 entre as crianças/duplas.
 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 raquetes adaptadas para criança;
• 30 bolinhas de tênis, espuma e feltro;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Raciocínio 
rápido e 
concentração

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater 

AULA 10
B L O C O  2

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
squash (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Forme duplas e delimite as quadras em frente às paredes. Dinamize 2 jogos 

por vez. A crianças que não estão jogando analisam a dinâmica;
► Em seguida, refaça as duplas;
► Estas jogam as bolas entre si, sempre fazendo com que a bola 

rebata na parede antes de chegar à outra criança;
► Só é permitido um toque no chão antes de rebater. Caso aconteça 

mais de um toque, é contado ponto ao adversário;
►  Limite o tempo máximo da partida em 4 minutos para que se alternem os jogadores.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Reforce a atuação do grupo numa atividade que, na situação de jogo, alguns 

jogam e outros entendem a lógica do jogo. Questione como isso pode ajudar 
uns aos outros, pontuando a cooperação e respeito às diferenças;

► Destaque a situação de uma atividade nova e simples, através da qual elas descobriram outras habilidades;
► Analise em conjunto as dificuldades e aprendizagens nas atividades com implementos, 

desenvolvendo o senso crítico e pontuando a necessidade de raciocínio rápido e concentração;
► Além disso, não esqueça de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique as situações de precisão e força, nas batidas e rebatidas. Observe o êxito 
na tarefa se há ou não situações de necessidade de concentração e raciocínio rápido. Observe 
diálogos e posturas (expressões corporais, faciais e verbais) que podem demonstrar intenções 
de comparação e análise da atividade, denotando manifestações do senso crítico. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser inseridas 
e orientadas quanto ao material utilizado para sentirem a dimensão do mesmo. Na atividade inicial elas 
podem participar, estabelecendo determinados cuidados de deslocamento e realizando os movimentos 
e os controles da bola na raquete de acordo com as orientações. Nas atividades com as raquetes, 
devem realizar movimentos adaptados cuja determinação maior seja o trabalho de equilíbrio da bola 
sobre a raquete para que não haja quedas ou perdas das bolas. Na atividade final, elas podem ser 
orientadas por comandos de voz de seus companheiros de dupla. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhadas, 
preferencialmente por controle visual e, quando possível e necessário, em Libras. 
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU DIFICULDADE DE MOBILIDADE: é preciso 
que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades. Os trabalhos 
iniciais podem ser realizados com a condução da cadeira por outra pessoa (quando cadeirantes) ou em 
ritmo ameno (no caso de não cadeirantes), realizando o equilíbrio da bolinha na raquete ou nas mãos de 
acordo com as possibilidades. Assim, as atividades equilibrar e lançar as bolinhas podem ser adaptadas 
para buscar a participação em toda a atividade. Já no momento da atividade final deve-se organizar 
parcerias para conduzir as cadeiras ou auxiliar na mobilidade e também para ajudar nos movimentos de 
rebatimento com a raquete e lançamento da bola. Também seria interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidade de rebater e controlar; b) estimular o respeito às diferenças;  
c) aprender a rebater e controlar volantes/petecas; d) aprender a manusear o implemento 
raquete diferenciada ou adaptada; e) conhecer modalidade pouco divulgada.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Organize o espaço observando a segurança geral. Reforce os cuidados com aspectos 
cardiorrespiratórios. Observe brincadeiras perigosas com volantes e raquetes.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Reforce a necessidade de aprendizagem de habilidades diversas e como isso 

é importante para o desenvolvimento e autoconhecimento; 
► Questione o conhecimento das crianças sobre a atividade de rebater com a peteca/

volante. Estimule o grupo a observar diferenças e similaridades entre as bolinhas.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas. Estas deverão ficar de mãos dadas;
► Escolha uma criança para ser pegadora e outra para ser fugitiva. Elas devem correr sozinhas;
► Para se salvar, a fugitiva deve dar a mão para algum colega das duplas;
► A criança que estiver na outra extremidade da dupla (lado oposto ao colega 

da dupla que deu a mão para o fugitivo) vira pegadora;
► A antiga pegadora vira fugitiva e deverá dar a mão para um colega de outra dupla;
► Estimule as duplas a correr pelo espaço para ajudar o fugitivo;
► Forme duplas mistas. Varie a pegadora.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Separe as crianças em 2 grupos num espaço determinado de acordo com o número de crianças;
► Organize cada grupo em círculo;
► Lance uma peteca/volante para cada grupo. Este deve mantê-la no ar 

constantemente com rebatidas sucessivas por todos do grupo;
► Na medida em que os grupos conseguirem manter a peteca/volante no alto por um tempo determinado, 

(sugere-se 1 a 1,5 minutos), introduza uma nova peteca. O grupo deve se manter na mesma dinâmica.
Variação: analise o nível de turma e subdivida os grupos para que grupos 
menores tenham maior desafio e mais participação. 
 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 raquetes similares à de badminton;
• 20 volantes/petecas;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Concentração, 
confiança e 
persistência

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater e 
controlar 
a bola 

AULA 11
B L O C O  2

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
badminton (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em dois grupos com mesmo número de crianças;
► Cada grupo fica de um lado da quadra;
► O objetivo é manter a peteca no ar. Não será permitido rebater mais de uma vez;
► O jogo terá início com duas petecas; 
► Assim, cada equipe terá a meta de defender e atacar com duas petecas.
Progressão: subdivida o grande grupo em grupos menores ou duplas com apenas uma peteca. Cada criança 
que conseguir rebater a peteca sai da quadra e dá lugar a outra da equipe (se o grupo for muito grande e 
for necessário deixar crianças esperando). Assim, deve haver atenção do grupo para quem entra e sai.
Sugestão: crianças com menor nível de força podem se posicionar mais próximas 
à rede, gerando mais eficiência para rebater para o outro lado.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Destaque a importância da organização em equipe para conduzir uma meta 

com muitas possibilidades, como jogar com várias petecas/volantes;
► Sinalize a cooperação no caso de utilizar o rodízio de crianças sugerido no jogo de síntese;
► Faça relações e busque conhecimento da turma em relação à atividade que se aproxima do badminton;
► Pontue o respeito às diferenças, em especial numa atividade que 

requer mais habilidades motoras de precisão e força; 
► Estimule a inclusão com estratégias como a proximidade da rede 

para crianças com força inferior de rebatida. 
Avaliação: verificar direções e distâncias de deslocamentos da peteca como indicadores de rebatidas 
eficientes. Observar a reação e interação das crianças com direção para avaliação da cooperação (se 
trocam experiências com intuito de ajudar e desenvolver coletivamente). Lembre-se de dar uma 
noção do que vai ser trabalhado na próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser 
inseridas e orientadas quanto ao material utilizado para sentirem a dimensão do mesmo. Na atividade 
inicial elas podem participar estabelecendo parcerias com suas duplas. Nas atividades com peteca/
volante, será necessário criar estratégias para que possam manter mais contato com o objeto – talvez 
sempre que vier em sua direção algum colega possa pegar e entregar a elas. Assim, o jogo pode 
sempre partir delas e elas conseguem participar de todas as partes da atividade. A compreensão do 
espaço e do objeto com antecedência pode auxiliar no reconhecimento e organização sensorial da 
atividade, facilitando assim a aprendizagem destas crianças. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. O controle visual constante 
deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamentos. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados preferencialmente por controle visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso 
alertar para o dinamismo da atividade para que mantenham seus olhos fixos no movimento da peteca/volante.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades 
e que sejam colocadas em locais estratégicos no campo. Já os trabalhos em duplas precisam atender 
às possibilidades de movimentação e reconhecimento delas. Por exemplo, se movimentam algumas 
partes do corpo elas precisam ser aproveitadas. Assim, as regras de lançamento e recepção precisam ser 
adaptadas de acordo com as movimentações de cada criança. É interessante que o jogo inicie a partir delas, 
pois é mais simples para elas lançar do que receber. Também seria interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidade de rebater e lançar. b) estimular o senso crítico; c) vivenciar o manuseio 
de outro tipo de raquete e bolinha; d) rebater com precisão em várias distâncias; e) rebater 
com a bola vindo de diferentes posições; f) reforçar a questão do foco e concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Organize o espaço observando a segurança geral. Reforce os cuidados com aspectos 
cardiorrespiratórios. Observe brincadeiras perigosas com volantes, raquetes e arcos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque as diferenças dos implementos e busque saber o nível 

de conhecimento do grupo sobre essas diferenças.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Escolha uma criança para fazer o papel do pegador e uma para fazer o papel do anjo;
► O anjo receberá uma bola e terá a função de salvar os colegas;
► Ao seu sinal, todos deverão fugir do pegador;
► Caso seja pega, a criança deverá ficar parada como uma estátua e com as mãos para o alto;
► Para que a estátua seja salva e volte para a brincadeira, o anjo deverá lançar a bola para ela;
► Ao salvar o colega, o anjo vira fugitivo e a estátua vira anjo;
► Só é anjo quem está com a bola na mão, e o mesmo não pode ser pego;
► Troque sempre o pegador para deixar a brincadeira dinâmica;
► Incentive os anjos a passarem a bola para salvar seus colegas.
Variação: inclua um número maior de pegadores ou de anjos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida o grande grupo em pequenos grupos de quatro crianças;
► Realize a seguinte dinâmica: duas crianças trocam bolas com o objetivo de manter a bola no ar o 

maior tempo possível enquanto outras duas crianças tentam impedir somente com as mãos; 
► Inicie com uma distância pequena – mais ou menos 3 metros entre as duplas; 
► Faça inversão das funções a cada 5 minutos.
Variação e progressão: aumente a distância em um metro sempre que as crianças conseguirem trocar 8 
bolas sem errar. Estimule-as a ficar atentas para não perder a bola para os outros que tentam interceptá-las. 
 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 raquetes de frescobol ou similares;
• 20 bolas;
• 20 arcos;
• Quadra poliesportiva.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► O jogo será realizado com grupos de 4 crianças;
► Jogos simultâneos serão realizados (preveja material para todos ou intercale os jogos); 
► O objetivo do jogo é que o grupo mantenha a bola o maior tempo possível no ar;
► Cada jogador terá uma área (marque o espaço com um arco) e não poderá sair do 

espaço para rebater a bola (situação que exigirá mais controle de bola);
► As crianças poderão experimentar diferentes disposições para trocar 

bolas: formando um círculo, um quadrado, um retângulo. 
Variação e progressão: organize árbitros para cronometrar o tempo 
de bola em jogo, gerando um grupo vencedor.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Discuta a importância das crianças se posicionarem em relação às dinâmicas, estimulando a crítica;
► Peça sugestões de outras formas de trabalho que sejam desafiadoras às 

suas habilidades, favorecendo a participação e autonomia;
► Sinalize a necessidade de integração e atenção do grupo numa 

atividade de precisão como no jogo de síntese proposto.
Avaliação: verifique direções e distâncias de deslocamentos da bola como indicadores de rebatidas eficientes 
e situações de comparação com outros implementos (denotando senso crítico e capacidade de análise). 
Observe a reação e interação das crianças como direção para avaliação da cooperação (se trocam experiências 
com intuito de ajudar e desenvolver coletivamente) e se buscam ações de comunicação para proveito coletivo 
(como correções, dicas, observações verbais e não verbais sobre o desempenho do colega). Lembre-se de 
dar uma noção do que vai ser trabalhado na próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades as crianças devem ser 
inseridas e orientadas quanto ao material utilizado para sentirem a sua dimensão. Na atividade 
inicial, elas podem participar, estabelecendo parcerias em duplas. Nas atividades com raquete e/ou 
bolinha, será necessário criar estratégias para que possam manter mais contato com o objeto – talvez 
sempre que vier em sua direção algum colega possa pegar e entregar para elas, assim o jogo pode 
sempre partir delas e elas conseguem participar de todas as partes da atividade. A compreensão do 
espaço e do objeto com antecedência pode auxiliar no reconhecimento e organização sensorial da 
atividade, facilitando assim a aprendizagem destas crianças. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamentos. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados preferencialmente por controle visual e, 
quando possível e necessário, em Libras. É preciso alertar para o dinamismo da atividade para que 
mantenham seus olhos fixos no movimento da bola para que possam rebater corretamente.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades 
e que sejam colocadas em locais estratégicos no espaço do jogo. Já os trabalhos em duplas precisam atender 
às possibilidades de movimentação e reconhecimento delas. Por exemplo, se movimentam algumas partes 
do corpo elas precisam ser aproveitadas. Assim, as regras de lançamento e recepção precisam ser adaptadas 
de acordo com as movimentações de cada criança; sempre que o jogo inicia a partir delas é mais fácil, pois 
é mais simples para elas lançar do que receber. Mesmo as crianças não cadeirantes mas com dificuldade de 
mobilidade precisam adaptar o jogo aos seus movimentos. Inclusive pode ser que algumas destas crianças 
necessitem de equipamentos para auxiliar no ato de segurar a raquete. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: elas podem realizar todos os movimentos 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidade de rebater e lançar. Estimular o respeito às diferenças; b) vivenciar o  
manuseio de outro tipo de raquete e bolinha; c) aprender a noção de batida e rebatida com  
anteparo de uma mesa ou outro tipo de forma horizontal; d) rebater com precisão em várias distâncias;  
e) rebater com a bola vindo de diferentes posições; f) reforçar a questão do foco e concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Organize o espaço observando a segurança geral. Reforce os cuidados com aspectos 
cardiorrespiratórios. Observe brincadeiras perigosas com raquetes e possíveis subidas na mesa.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Verifique o que foi trabalhado na aula passada e retome sugestões e críticas; 
► Reforce a necessidade de integração do grupo em relação a uma meta comum.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Controle de bola com raquetes de tênis de mesa; 
► Individualmente, as crianças devem manipular a raquete e a bolinha, equilibrando-a, 

driblando levemente no chão e criando novas possibilidades;
► Forme duplas e oriente que troquem passes deixando quicar a bola uma 

vez, e progredir para que não aconteçam mais quiques.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Estafeta adaptada ao tênis de mesa:
► Divida as crianças de acordo com as mesas disponíveis;
► Para cada mesa, as crianças devem ser divididas em 2 filas (A e B) que, 

posicionadas em lados opostos da mesa, irão jogar uma com a outra;
► Uma criança da fila A lança a bola para que a criança da fila B rebata; 
► A cada lançamento e rebatida, a criança que está à frente, logo que executa a 

ação de movimento, vai para o final da fila, dando a vez para a próxima; 
► A ideia é que não exista paralisação no jogo. Assim, exija muita 

atenção das crianças para que isso não aconteça.
Variação e progressão: você pode contar quantos toques ou quantas trocas cada turma 
consegue realizar antes da bolinha cair, tornando a atividade mais desafiadora. 
 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 raquetes de tênis de mesa;
• 20 bolinhas;
• 5 mesas com alturas apropriadas para a faixa etária;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Organize minijogos de 5 pontos em duplas, permitindo que todos possam jogar sem permanecer parados. 
► Distribua as duplas nas mesas disponíveis e, se possível, deixe 3 duplas em cada mesa.
Variação e progressão: verifique se é necessário autorizar mais que um quique 
da bola na mesa, permitindo assim mais situações de jogo efetivo. Se possível 
escolha as duplas de bola em jogo, gerando um grupo vencedor.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque as competências integração, comunicação e atenção do grupo numa atividade 

de precisão como no jogo de síntese proposto no modelo de estafetas;
► Discuta a importância do desenvolvimento da agilidade tanto física 

como cognitiva (concentração) no espaço de jogo;
► Peça que elas sugiram outras formas de trabalho similares ao tênis 

de mesa, com outros materiais e adaptações.
Avaliação: verifique direções e distâncias de deslocamentos da bola, a noção de parábola e distância 
de quique correta para atingir o outro lado da mesa ou outra posição de referência. Analise as interações 
e expressões verbais e não verbais com intuito de detectar comportamentos favoráveis sobre as 
diferenças, numa atividade que pode denunciar grandes diferenças de habilidades. Lembre-se de dar 
uma noção do que vai ser trabalhado na próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial elas podem participar estabelecendo 
parcerias em duplas ou iniciando os jogos. Nas atividades com raquete e/ou bolinha, será necessário criar 
estratégias para que possam manter mais contato com o objeto – talvez sempre que vier em sua direção 
algum colega possa pegar e entregar para elas, assim o jogo pode sempre partir delas e elas conseguem 
participar de todas as partes da atividade. A compreensão do espaço e do objeto com antecedência pode 
auxiliar no reconhecimento e organização sensorial da atividade (inclusive tatear a mesa para que elas 
tenham a noção exata do tamanho dela), facilitando assim a aprendizagem destas crianças. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamentos. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados preferencialmente por controle visual e, 
quando possível e necessário, em Libras. É preciso alertar para o dinamismo da atividade para que 
mantenham seus olhos fixos no movimento da bola para que possam rebater corretamente.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades 
e que sejam colocadas em locais estratégicos no espaço do jogo. Já os trabalhos em duplas precisam atender 
às possibilidades de movimentação e reconhecimento delas. Por exemplo, se movimentam algumas partes 
do corpo elas precisam ser aproveitadas. Assim, as regras de lançamento e recepção precisam ser adaptadas 
de acordo com as movimentações de cada criança; sempre que o jogo inicia a partir delas é mais fácil, pois 
é mais simples para elas lançar do que receber. Mesmo as crianças não cadeirantes mas com dificuldade de 
mobilidade precisam adaptar o jogo aos seus movimentos. Inclusive pode ser que algumas destas crianças 
necessitem de equipamentos para auxiliar no ato de segurar a raquete. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: todos os movimentos podem ser realizados 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidade de rebater e lançar; b) estimular o respeito às regras;  
c) aprimorar a habilidade de rebater e lançar em contexto complexo; d) realizar arremessos 
com precisão; e) valorizar a honestidade; f) aprimorar a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Organize o espaço observando a segurança geral. Reforce os cuidados com aspectos 
cardiorrespiratórios. Observe brincadeiras perigosas com tacos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Destaque a apresentação da atividade como diferente e que faz referência a 

uma modalidade de esporte de rebater pouco praticada no Brasil; 
► Reforce a oportunidade de aprender conteúdos novos e ampliar o repertório de competências.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Cada criança deve ter um taco e uma bola;
► Cada uma deve se posicionar dentro de um círculo desenhado ou arco;
► A criança deve lançar a bola para cima para que ela mesma possa treinar a força e a precisão da rebatida;
► O objetivo é lançar a bola o mais longe possível;
► Você pode criar uma organização para verificar quem consegue lançar mais 

longe, cuidando com respeito das diferenças de força e habilidade.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Forme duplas; 
► Organize as duplas em círculos ou arcos com distância de 10 a 15 metros;
► Uma criança deve lançar a bola sem deixar cair no solo e sem sair do círculo;
► A outra deve rebater e a que lançou deve tentar pegar a bola rebatida no ar;
► Inverta as posições a cada 4 minutos.
Variação e progressão: você pode formar trios, sendo que o terceiro elemento teria a função 
de interceptar a bola da criança que lançar, evitando a ação da criança que rebater. 
 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas (tênis, borracha, meia);
• 25 tacos;
• 01 caixa de giz branco para marcar o território;
• Campo, quadra poliesportiva, ginásio 

ou sala grande de atividades.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Jogo de beisebol adaptado;
► Divida o grupo em dois grupos e defina quais são defesa e ataque;
► Oriente o primeiro grupo a definir a sequência de rebatedores;
► Marque as quatro bases em pontos ao redor da quadra;
► Posicione o local de atuação do rebatedor;
► Posicione o local do lançador (jogador neutro);
► Defina com os jogadores de defesa as posições no campo;
► Explique que o lançador deve lançar a bola de maneira que possibilite a rebatida do 

rebatedor (lembrando que o lançador é neutro e não faz parte de nenhum dos times);
► No momento em que a bola é rebatida, o rebatedor deve correr para alcançar a próxima base. No mesmo 

tempo a defesa deve pegar a bola e levá-la à base para impedir que o rebatedor continue correndo;
► Quando isso ocorrer, o rebatedor que estava correndo deve parar na base em que 

chegou, caso ele não tenha alcançado as 4 bases (tornando-se agora corredor);
► O outro colega do grupo agora será o rebatedor e assim por diante;
► O jogo termina quando todos os componentes do grupo passaram pela posição de rebatedor; 
► Então, troca-se de posição: quem era defesa vira ataque; 
► Ganha o jogo o grupo que fizer mais pontos ao final das duas rodadas. 
Obs.: cada ponto é marcado toda vez que um jogador completa a volta nas quatro bases.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque como a complexidade da atividade exige ainda mais da cooperação e comunicação;
► Ressalte a atividade como novidade e questione o impacto que isso pode ter tido (legal, chato, diferente);
► Reforce a questão da honestidade no jogo e o respeito às regras;
► Estimule a pesquisa sobre o beisebol, suas regras oficiais e seus materiais.
Avaliação: observe o êxito de rebatidas em relação à precisão dos lançamentos e tenha discernimento sobre 
qual habilidade pode estar sendo prejudicada pela outra. Verifique o desempenho de lançamentos e rebatidas 
tendo como referência a inserção desses num contexto de jogo mais complexo. Utilize o mesmo olhar para 
o desempenho das habilidades, que pode reduzir em virtude de a situação de jogo exigir mais concentração 
com outros aspectos (como regras e percepção do espaço). Observe condutas com tendência à desonestidade 
(em especial na situação de jogo) como parâmetro para avaliação da competência correlata. Lembre-se de 
dar uma noção do que vai ser trabalhado na próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
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AULA 14
B L O C O  2

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
tênis  
de mesa (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial elas podem participar, estabelecendo 
parcerias em duplas, especialmente para os deslocamentos ou iniciando os jogos sempre por elas. Nas 
atividades com raquete, taco e/ou bolinha, será necessário criar estratégias para que possam manter mais 
contato com o objeto – talvez sempre que vier em sua direção algum colega possa pegar e entregar para 
elas, assim o jogo pode sempre partir delas, então conseguem participar de todas as partes da atividade. A 
compreensão do espaço e dos objetos com antecedência pode auxiliar no reconhecimento e organização 
sensorial da atividade, facilitando assim a aprendizagem destas crianças. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamentos. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados preferencialmente por controle visual e, 
quando possível e necessário, em Libras. É preciso alertar para o dinamismo da atividade para que 
mantenham seus olhos fixos no movimento da bola para que possam rebater corretamente.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, é preciso que os movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades 
e que sejam colocadas em locais estratégicos no espaço do jogo. Já os trabalhos em duplas precisam atender 
às possibilidades de movimentação e reconhecimento delas. Por exemplo, se movimentam algumas partes 
do corpo elas precisam ser aproveitadas. Assim, as regras de lançamento e recepção precisam ser adaptadas 
de acordo com as movimentações de cada criança; sempre que o jogo inicia a partir delas é mais fácil, pois 
é mais simples para elas lançar do que receber. Mesmo as crianças não cadeirantes mas com dificuldade de 
mobilidade precisam adaptar o jogo aos seus movimentos. Inclusive pode ser que algumas destas crianças 
necessitem de equipamentos para auxiliar no ato de segurar o taco. Também seria interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: todos os movimentos podem ser realizados 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de 
parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidade de rebater; b) estimular a integração; c) realizar rebatidas em diferentes 
situações; d) realizar arremessos com precisão; e) estimular a concentração e persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Organize o espaço observando a segurança geral. Reforce os cuidados com aspectos cardiorrespiratórios. 
Observe brincadeiras perigosas com raquetes e bolinhas, em especial nas rebatidas.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Apresente a aula como uma conclusão ou aplicação de uma das modalidades 

mais conhecidas de atividades com implementos.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida o grupo em duas equipes;
► Posicione uma equipe de cada lado da quadra, com o mesmo número de bolas para cada lado; 
► Ao seu sinal, as crianças devem lançar as bolas do seu lado para o 

outro lado da quadra, somente por cima do ombro; 
► Ao término do tempo você deve dar um novo sinal para encerrar a atividade; 
► Vence a equipe que tiver menos bola do seu lado da quadra.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em duplas;
► Uma criança da dupla lança a bola com a raquete e a outra rebate. A que lança deve lançar por baixo; 
► A criança que rebater deve golpear a bola do seu lado direito, e de forma que a 

criança que rebate consiga recepcionar a bola com a raquete direto do ar;
► A dupla que completar a atividade marca um ponto; 
► As crianças de cada dupla trocam de função (lançador e rebatedor) ao completar 5 pontos;
► Ganha o jogo a dupla que terminar antes; 
► Realize também os movimentos com a mão não dominante; 
► Enfatize a recepção direto no ar, e tenha atenção ao controle de bola com a raquete.
Variação e progressão: você pode contar quantos toques ou quantas trocas cada turma 
consegue realizar antes da bolinha cair, tornando a atividade mais desafiadora. 
 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas (tênis, borracha, meia);
• 25 raquetes;
• 01 caixa de giz branco para marcar o território;
• Campo ou quadra poliesportiva.

Integração, 
cooperação e 
comunicação

Concentração, 
confiança e 
persistência

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Rebater 

AULA 15
B L O C O  2

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
tênis (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater
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AULA 15
B L O C O  2

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
tênis (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
de lançar e rebater

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida as crianças em trios;
►  Uma bate, uma lança e a terceira recolhe a bola; 
► Atividade em forma de competição; 
► Cada criança tem uma única tentativa para bater na bola e em seguida troca de posição; 
► Defina a ordem da troca; 
► A criança que bater deve conseguir bater a bola para a criança que vai recolher em área determinada a 

20m de distância da criança que vai rebater, e esta tem que pegar a bola sem pulo para marcar um ponto.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Reflita com as crianças as possibilidades de variação da forma de rebater com 

a raquete e como é crucial ser persistente para atingir uma meta;
► Aponte a importância da persistência aliada a outras competências 

físicas paras as atividades com implementos;
► Reforce a necessidade de adaptação para poder vivenciar as atividades com implemento;
► Destaque a ideia de “servir” com precisão o colega, para que este tenha êxito na sua função 

como rebatedor, e em como isso é importante para cooperação e integração do grupo.
Avaliação: observe o número de quedas da bola no chão como indicador de desempenho do 
controle de bola; verifique o nível de precisão de lançar e o cuidado necessário para servir o 
colega com uma bola para rebater, evidenciando situação diferente de cooperação (contrário do 
jogo formal de tênis). Observe a integração através de posturas de comunicação e expressões de 
atividade em prol do desempenho do grupo. Lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado 
no encontro seguinte, gerando curiosidade e motivação nas crianças para próxima aula.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial elas podem participar, estabelecendo 
parcerias em duplas, especialmente para os deslocamentos, ou iniciando os jogos sempre por elas. Nas 
atividades com raquete e/ou bolinha, será necessário criar estratégias para que possam manter mais 
contato com o objeto – talvez sempre que vier em sua direção algum colega possa pegar e entregar para 
elas, assim o jogo pode sempre partir delas e conseguem participar de todas as partes da atividade. A 
compreensão do espaço e dos objetos com antecedência pode auxiliar no reconhecimento e organização 
sensorial da atividade, facilitando, assim, a aprendizagem destas crianças. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para 
que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades de lançamentos. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados preferencialmente por controle visual e, 
quando possível e necessário, em Libras. É preciso alertar para o dinamismo da atividade para que 
mantenham seus olhos fixos no movimento da bola para que possam rebater corretamente.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, é preciso que os 
movimentos sejam realizados com adaptações observando suas potencialidades e que sejam colocadas 
em locais estratégicos no espaço do jogo. Já os trabalhos em duplas precisam atender às possibilidades 
de movimentação e reconhecimento delas. Por exemplo, se movimentam algumas partes do corpo elas 
precisam ser aproveitadas. Assim, as regras de lançamento e recepção precisam ser adaptadas de acordo com 
as movimentações de cada criança; sempre que o jogo inicia a partir delas é mais fácil, pois é mais simples 
para elas lançar do que receber. Mesmo as crianças não cadeirantes, mas com dificuldade de mobilidade, 
precisam adaptar o jogo aos seus movimentos. Inclusive pode ser que algumas destas crianças necessitem de 
equipamentos para auxiliar no ato de segurar a raquete. Também seria interessante abordar a possibilidade 
de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou sustentar-se em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: todos os movimentos podem ser realizados 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Dê novas orientações a cada modificação na 
atividade sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender 
ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 1
B L O C O  3

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 flutuadores de piscina pequenos ("macarrão");
• 25 fitas de papel crepom; 
• Quadra poliesportiva ou campo.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima 
e confiança

Velocidade, 
equilíbrio e 
resistência

Corrida de 
velocidade

1  OBJETIVOS
a) introduzir a corrida de velocidade; b) vivenciar a corrida de velocidade;  
c) aprender a controlar o limite cardiorrespiratório; d) exercitar a dinâmica da 
cooperação, mesmo num contexto aparentemente individualizado.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar 
acidentes durante as atividades. Esclareça às crianças a importância do controle cardiorrespiratório 
e da ativação como parâmetro essencial para o desempenho seguro e eficaz da prática esportiva. 
Oriente em relação a possíveis brincadeiras com rebatidas em direção à cabeça e aos olhos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos 

conteúdos, dos objetivos e da organização da aula; 
► Frise a característica da corrida de velocidade sob o ponto de vista dos limites 

de cada um e a segurança cardiorrespiratória e biomecânica; 
► Dê ferramentas para que cada criança possa entender seus limites, 

assim como verificar a frequência respiratória;
► Incentive e demonstre as possibilidades de percepção subjetiva do esforço.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Organize a turma em um círculo onde todas as crianças estejam de mãos dadas;
► Escolha uma criança para ser o gato (pegador) e outra para ser o rato (fugitivo);
► Peça para que o restante da turma continue de mãos dadas formando um círculo (esses 

serão a toca) e ao sinal do educador, começam a girar no sentido horário;
► O gato então terá que correr atrás do rato para capturá-lo;
► As crianças que formam a toca deverão impedir que o gato entre no círculo e facilitar a 

entrada e saída do rato para escapar do gato, sem deixar de girar e sem soltar as mãos.
Variação: inclua mais um gato para dificultar a fuga do rato.
Dica: troque sempre as crianças que estiverem como fugitivos e pegadores, possibilitando 
que todas possam vivenciar uma das posições/funções na atividade.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em duplas;
► Marque um percurso de 20 metros;
► Disponha uma criança da dupla a uma distância de 10 metros do ponto inicial;
► Dê o bastão (um pedaço de “macarrão” — flutuador de piscina) para a 

criança da dupla que está posicionada no ponto inicial;
► Ao sinal do educador, esta criança deverá correr até a marca dos 10 metros e passar o bastão 

(“macarrão” — flutuador) para seu colega, que deverá correr os outros 10m até a linha de chegada;
► Ganha a dupla que chegar primeiro à linha de chegada sem deixar o bastão cair.
Variação e progressão: aumente ou diminua a distância a ser percorrida pelas crianças de 
acordo com o nível de desenvolvimento da turma. Para enfatizar a velocidade, pode-se colocar 
fitas de papel crepom ou similar amarradas na cintura das crianças. Assim, a fita deve permanecer 
no ar durante a corrida, demonstrando que a criança se manteve em velocidade.
Obs.: oriente que as crianças não parem bruscamente de correr e continuem caminhando após passar o 
bastão ou finalizar a prova. Busque a recuperação cardiovascular de todos antes de iniciar a próxima atividade.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Em duplas, mantendo uma distância de 1 metro uma da outra, as crianças 

realizarão uma perseguição dentro de uma reta de 20 metros; 
► Ao sinal, ambos correrão na mesma direção, no sentido do final da reta, sendo 

que quem está atrás tentará pegar a criança que está na frente;
► Ao final do exercício, as posições serão invertidas.
Variação e progressão: aumente ou diminua a distância de acordo com o nível de 
desenvolvimento da turma. Introduza uma dinâmica com trios. Atenção ao risco cardiovascular. 
Busque a recuperação cardiovascular de todos antes de iniciar a próxima atividade.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Mostre a importância do autoconhecimento relacionado aos limites do corpo;
► Pergunte sobre o nível de cansaço de cada um e estimule o respeito às diversidades;
► Reforce a importância de buscar melhorar aos poucos, sem ter pressa. No 

esporte e na vida, muitas vezes precisamos evoluir gradativamente.
Avaliação: verifique a aplicação da velocidade comparando uma criança com ela mesma em diferentes 
momentos da atividade, da aula ou de diferentes aulas; verifique os níveis de esforço percebidos 
pelas crianças com os parâmetros indicados. Identifique crianças que possam ter atingido esforço 
máximo pela sudorese, frequência respiratória observada, dificuldade de fala, irrigação subcutânea 
do rosto (“vermelhidão”); oriente estas crianças para que tenham controle maior; identifique 
aspectos de cooperação em relação à atenção na passagem do bastão e ao empenho em realizar 
a velocidade da corrida, com foco em manter a atividade em duplas estimulando a ambos.
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AULA 1
B L O C O  3

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade de gato e rato as crianças podem participar, 
estabelecendo parcerias nos momentos em que forem gatos ou ratos. No momento em que forem tocar, 
apenas encostam/apoiam nos que estão ao seu lado. Nas atividades de corrida, é preciso garantir a não 
existência de obstáculos, e o companheiro que o espera precisa estar atento à sua chegada. Pode ser feita uma 
adaptação também para a marcha para que eles possam participar com maior segurança. Outra possibilidade 
de adaptação é a realização das atividades em parcerias com colegas que atuem como guia. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente as atividades sem a 
necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento 
das atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de trocas realizadas em duplas. Os comandos/orientações combinadas com eles precisam ser 
acompanhados preferencialmente pelo estímulo visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se 
cadeirantes, as atividades precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas; quando gatos e ratos 
precisam de alguém para auxiliar com a cadeira, e quando tocam também se apoiam nos outros. Quanto à 
realização das atividades de corrida, é preciso que alguém os auxilie com as cadeiras. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, podem adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior 
lentidão e o colega possa ter sentimento de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a 
ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam as atividades que vão realizar. Todos os movimentos podem ser 
realizados normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se apenas que, a cada modificação na 
realização da atividade, as orientações sejam reforçadas, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem 
não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo é necessária. Demonstrar 
os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização destas crianças como modelos, auxilia também a sua 
compreensão. É necessário também que os ritmos das corridas e as paradas sejam demonstrados com clareza.
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AULA 2
B L O C O  3

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) introduzir a aprendizagem de educativos de corrida; b) vivenciar o controle da 
frequência e amplitude da passada; c) estimular a persistência e o autoconhecimento; 
d) identificar a diversidade de possibilidades na corrida.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar equipamentos e 
materiais espalhados pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra. 
Atenção ao risco cardiovascular nas atividades com corrida de velocidade.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização geral 

da aula. Destaque a característica da corrida de velocidade agora com diferentes dinâmicas de passadas, 
assim a aprendizagem do movimento soma-se à atenção cardiorrespiratória. Enfatize que correr bem 
também deve ser aprendido e conhecer os diferentes tipos de passadas na corrida é fundamental.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duas grandes colunas/filas com o mesmo número de crianças;
► As crianças deverão segurar na cintura do colega da frente que estiver em sua coluna/fila;
► A primeira criança da fila é a cabeça da cobra e a última é o rabo;
► Ao sinal do educador, a primeira (cabeça da cobra) deverá tentar 

pegar a última (rabo da cobra) da outra equipe;
► Todas devem correr, mas não podem soltar as mãos da cintura do colega da frente;
► Ganha a equipe que conseguir pegar o rabo da cobra da outra equipe primeiro.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Forme 3 ou 4 grupos com o mesmo número de crianças;
► Monte 3 a 4 corredores de 20 metros com diversas marcações no piso em distâncias variadas 

(utilize arcos, cordas, fitas e outros materiais que possam delimitar claramente as distâncias);
► Estimule os grupos a correr nos corredores com as diversas situações montadas, passando pelos quatro. 

Cada passo deve respeitar as dimensões impostas pelos arcos e outros materiais distribuídos;
► Orientar a intenção de experimentar vários tipos de passadas (curtas, muito curtas, longas).
Obs.: atenção para a recuperação cardiovascular.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas de borracha;
• 20 arcos;
• 15 cordas;
• 20 fitas de diferentes comprimentos;
• Campo ou quadra poliesportiva.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
persistência

Velocidade, 
equilíbrio e 
coordenação

Técnica de 
corrida e 
corrida de 
velocidade 
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em 3 ou 4 grupos que formarão colunas/filas com o mesmo número de crianças; 
► Marque um percurso de 30 metros com marcações na pista em diferentes distâncias; 
► Nos primeiros 10m coloque 5 a 6 arcos, e as crianças só podem correr dando passos dentro desses arcos. 

Em seguida, coloque diversas cordas delimitando espaços de 1 metro, e as crianças têm que dar um passo 
sempre entre esses espaços. A ideia é criar situações com amplitudes e frequência de passadas diversas;

► Ao sinal do educador, a primeira criança da fila deverá correr pelo percurso todo, executando 
aquilo que foi indicado. Ao completar os 20 metros deve continuar correndo, agora em 
velocidade máxima, até o final dos 30m. Ali ela aguarda o restante da equipe chegar; 

► Ganha equipe que chegar ao outro lado do percurso com todos os seus componentes. 
Variação e progressão: aumente ou diminua a distância de acordo com o nível de desenvolvimento da 
turma. Inverta o circuito colocando distâncias mais curtas no começo e vice-versa. Inclua outras distâncias 
para estimular a frequência de passadas e amplitude. Oriente para que as crianças não parem bruscamente 
de correr e continuem caminhando após finalizar o percurso. Busque a recuperação cardiovascular de todos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Demonstre as possibilidades de experimentação de algo aparentemente simples como a 

corrida. Pergunte se todos sabiam que é necessário treinar a passada na corrida; 
► Estimule a reflexão sobre as diferenças de habilidades entre as crianças;
► Reforce a busca pela diversidade de conhecimento;
► Frise a importância de conhecer outros tipos de jogos e atividades, de como 

isso precisa também de cooperação, integração e compromisso.
Avaliação: verificar as dificuldades em relação à frequência e amplitude das passadas, em 
especial ao notar que algumas crianças pisam nos delimitadores (arcos ou outros). Verificar se 
não há desmotivação, erros pela falta de persistência ou por não conhecer suas habilidades 
– crie rápidas avaliações para não desmotivar as crianças com maior dificuldade. Reforçar 
a cooperação com a observação sistemática de empenho no jogo de síntese.

AULA 2
B L O C O  3

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres



124

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial estas crianças precisam ficar 
no meio da cobra para que possam apoiar-se na realização das atividades e, ao segurar nos ombros, 
elas conseguirem perceber melhor a movimentação. Nas atividades de corrida, é preciso garantir a não 
existência de obstáculos e o companheiro que a espera precisa estar atento à sua chegada. Nas atividades 
de circuitos, é preciso que garantam o recebimento dos comandos de voz ou de adaptação na realização 
das atividades em parcerias com colegas que atuem como seu guia. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente as atividades sem a 
necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas que o desenvolvimento 
das atividades requer muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com estas crianças precisam ser acompanhados 
preferencialmente de uma demonstração visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: 
se cadeirantes, as atividades precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas. Nas atividades 
iniciais, estas crianças podem ser o início da cobra empurradas por outros colegas. Quanto à realização 
das atividades de circuito com diferentes passadas, é preciso que as distâncias e os espaçamentos 
sejam adaptados para que elas consigam passar. Quando não cadeirante mas com dificuldades de 
mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam 
ter sentimento de pertencimento ao grupo. Também seria interessante abordar a possibilidade de 
trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências 
de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um 
membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam as atividades propostas. Todos os movimentos podem ser realizados 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da 
atividade sejam dadas novas e curtas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem 
não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. 
Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, pode auxiliar 
também a compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.



125

AULA 3
B L O C O  3

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) vivenciar a corrida com saltos; b) aprender a coordenar corrida e saltos; c) aprender 
a aterrissar com segurança; d) estimular autoestima e confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar 
acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas pelo espaço 
enquanto faz a transição de uma atividade para outra. Atenção ao risco cardiovascular.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Busque a atenção e a integração da corrida com saltos;
► Contextualize os conhecimentos sobre modalidades e brincadeiras que as crianças têm vivência;
► Prepare-se para estimular a autoestima e confiança, destacando agora como as crianças 

estão aptas a realizar uma combinação de movimentos (correr e saltar).

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► O educador será o mestre e dará orientações/comandos às crianças;
► Ao sinal do educador, todas deverão executar o movimento que ele indicar;
► Exemplos: “Seu mestre mandou todos pular.... Pular apenas com o pé esquerdo”.
► “Seu mestre mandou correr abraçando o colega”;
► “Seu mestre mandou imitar um canguru”;
Variação e progressão: explore a imaginação. Peça para as crianças realizarem diferentes tipos de 
salto (do sapo, coelho, canguru) livremente, preparando-as para a parte seguinte da aula. Troque de 
lugar com as crianças, oportunizando-as a vivenciar diferentes papéis durante a atividade.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em filas/colunas de no máximo cinco crianças cada;
► Disponha na frente de cada fila três arcos perfilados no chão;
► Ao sinal do educador, a primeira criança de cada coluna deverá correr e saltar, alternando os 

pés no centro de cada bambolê (1º o pé direito, 2º o pé esquerdo, 3º o pé direito);
► No último arco, as crianças deverão dar um impulso projetando o corpo para 

frente e aterrissar com os dois pés juntos, flexionando os joelhos;
► Na sequência, a criança deverá levantar-se, correr, dar a volta no cone colocado no final do 

percurso, voltar correndo e tocar a mão do colega, que deverá fazer o mesmo percurso. 
Variação e progressão: explore a imaginação. Peça que as crianças realizem diferentes 
tipos de salto (do sapo, coelho, canguru) e adapte a atividade para tal. Determine quais 
são os tipos de saltos e, dentro do possível, demonstre cada um deles.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 10 a 20 bolas de borracha;
• 15 arcos;
• 15 caixas de papelão em diferentes tamanhos;
• 10 cones grandes e pequenos;
• Campo ou quadra poliesportiva.

Cooperação
e respeito às
diferenças

Autoestima
e confiança

Força,
velocidade
e equilíbrio

Corrida de
velocidade,
obstáculos
e saltos
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em 3 ou 4 grupos que formarão colunas/filas com o mesmo número de crianças;
► Marque um percurso de 20 metros com marcações na pista em distâncias fixas com obstáculos 

para saltos. Caixas de papelão ou cones pequenos são uma boa alternativa;
► Ao sinal do educador, a primeira criança deverá correr pelas diferentes situações/obstáculos propostos;
► Ganha a equipe que chegar primeiro, de forma completa, no outro lado.
Variação e progressão: aumente ou diminua a distância de acordo com o nível de desenvolvimento da 
turma. Pode-se criar um circuito incluindo diversos tipos de obstáculos (cones, bolas, caixas, arcos, etc.) 
e frequência de passadas. Atenção para deixar a atividade desafiadora e possível para que todos tenham 
êxito. Oriente para que as crianças não parem bruscamente e continuem caminhando após passar o 
bastão ou finalizar a prova. Busque a recuperação cardiovascular de todos ao final da atividade.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Demonstre as possibilidades de integração de habilidades e capacidades 

como corrida, saltos e controle de passadas.
► Estimule a autoestima com os exemplos de progresso da turma em atividades mais 

complexas. Busque ouvir a opinião das crianças sobre dificuldades e êxitos.
► Frise a importância de conhecer outros tipos de jogos e atividades, e como 

isso precisa também de cooperação, integração e compromisso.
Avaliação: verificar as distâncias e precisão dos saltos e observar deficiências de força, 
impulsão e coordenação na transição da corrida com o salto. Identifique aspectos de 
morosidade e dispersão como possíveis falhas na consciência da autoestima e confiança – 
reforce a questão da evolução e combinação de habilidades e capacidades físicas.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas as atividades podem ser realizadas por estas 
crianças, desde que os movimentos sejam adaptados para que sejam evitados acidentes. Quanto menores os 
deslocamentos e maior a realização de movimentos de reconhecimento das partes do corpo e da possibilidade 
de sentir o ambiente ao seu redor, melhor para elas. Os deslocamentos podem ser realizados por comando 
de voz ou por parcerias com colegas/guias. Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar 
com a inclusão inversa, onde as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança 
com deficiência visual, como, por exemplo, vendar todas as crianças para que sintam a experiência de um 
deficiente visual, vivenciando e aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas 
é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades sempre com muita 
concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas de deslocamento. 
Cada mudança de movimento deve ser ativada pela observação das passagens. Os comandos combinados com 
elas precisam ser acompanhados, de preferência visualmente e, quando possível e necessário, em LIBRAS.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades iniciais podem ser adaptadas contendo comandos que possam ser realizados de acordo com 
suas possibilidades. As atividades de deslocamentos podem ser adaptadas quanto às distâncias e os percursos 
e podem ser vivenciadas com o auxílio de alguém que empurre a cadeira. Quando não cadeirante, mas com 
dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem a mesma com 
maior lentidão e possam desenvolver o sentimento de pertencer ao grupo. Também seria interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, onde as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de 
um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem “na 
situação do outro”. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem ser situações vivenciadas para 
aproximar as atividades vivenciadas por todas as crianças da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam as mesmas. Todos os movimentos podem ser realizados normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações curtas, pois caso a orientação seja muito longa estas crianças podem não compreender ou se 
esquecer de parte dela; visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização das crianças como modelo, auxilia também na compreensão. 
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AULA 4
B L O C O  3

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) iniciar a dinâmica de lançamentos e arremessos; b) retomar o respeito às diferenças; c) aprender o 
arremesso com equipamento pesado (diferentes de bolas comuns); d) combinar corrida com arremessos; 
e) estimular o respeito às diferenças, no caso do desenvolvimento da força e outras capacidades.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar bolas espalhadas 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Busque a atenção para uma atividade que exige força e segurança; 
► Organize as áreas de arremesso e lançamento com segurança. Se preciso, crie 

grupos separados para reduzir as crianças em situação de arremesso.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Distribua uma bexiga (balão de festa) para cada criança;
► Estabeleça uma área de jogo de aproximadamente 10m x 10m; 
► Cada criança terá que proteger o seu balão, segurando-o com as duas mãos atrás do corpo;
► As crianças deverão fugir do educador;
► O objetivo do educador é estourar as bexigas das crianças;
► Atenção: a criança não poderá correr segurando a bexiga para frente 

do corpo e nem sair da área de jogo estabelecida;
► Quem tiver seu balão estourado deverá ajudar o educador a estourar o restante dos balões.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turmas em trios. Cada trio deverá ter uma medicine ball; 
► Deve-se demarcar uma linha de limite de lançamento com 3 ou 4 cones com distâncias a 1 metro à frente; 
► As crianças se revezam para fazer lançamentos com as mãos partindo 

da região das coxas, com as pernas afastadas; 
► O objetivo é lançar o mais longe possível. Oriente sempre uma direção do arremesso, prevendo a segurança.
Variação e progressão: pode-se variar o peso e o tipo da bola, mas muita atenção à técnica de 
execução, em especial com segurança da coluna lombar. Introduza outras variações de arremesso: por 
cima da cabeça, com e sem deslocamento de três passadas; partindo do ombro (como no arremesso 
tradicional do atletismo); em movimento de translação, girando o corpo com a bola de baixo para 
cima, similar ao lançamento de martelo. Peça retorno às crianças sobre o nível de dificuldade.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Bolas de borracha, tênis, pelotas 
ou medicine ball de 1 a 2kg;

• Bolas adaptadas com esses pesos aproximados;
• Balões de festa de diversas cores;
• Campo ou quadra poliesportiva.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
integração

Autoestima 
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em 3 ou 4 grupos que formarão filas;
► Marque um percurso de 10 metros com uma linha aos 9m com medicine balls para cada fileira; 
► Ao sinal do educador, a primeira criança da fila deverá correr, pegar a bola 

e arremessá-la, para que esta caia depois da linha dos 10m; 
► Caso a criança não consiga, ela volta ao final da fila e outra da equipe tenta cumprir a meta. 

Ganha a equipe que chegar a conseguir jogar todas as bolas na meta estipulada. 
Variação e progressão: aumente ou diminua a distância de lançamento. Estipule o tipo de arremesso 
a ser realizado. Atenção para deixar a atividade desafiadora e possível para que todos tenham êxito. 
Oriente para que as crianças não parem bruscamente e continuem caminhando após arremessar a bola 
ou finalizar a prova. Atenção ao risco cardiovascular. Busque a recuperação cardiovascular de todos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Discuta com as crianças as características dos arremessos e como essa atividade de precisão 

requer segurança individual e do grupo, reforçando a cooperação e a integração;
► Destaque o jogo de síntese no qual as diferenças de forças levam um outro membro da equipe a completar a tarefa 

do anterior, reforçando a questão do grupo. Exemplo: um pode ser mais rápido mas ter menos força e vice-versa; 
► Demonstrar como o trabalho em equipe pode ser complementado por diversas habilidades e capacidades.
Avaliação: identifique a precisão e distância do arremesso – oriente em relação à parábola e à postura com indicativo 
para a progressão. Observe a transição da corrida e depois arremesso, e se há prejuízo para o arremesso; discuta essa 
combinação/transição de habilidades/capacidades. Ver formação de grupos de mais fortes ou fracos, e sátiras em 
relação à força como indicativo de falta de cooperação e de respeito às diferenças, como na discussão proposta.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial estas crianças necessitam da 
parceria de outras crianças para que possam ser guiadas nas direções necessárias e para que consigam 
fugir do educador. Nas atividades com a bola, mesmo aquelas com deslocamento elas podem realizar com 
comando de voz ou mesmo com o estabelecimento de parceria com outras crianças que não sejam deficientes 
visuais. Na atividade de síntese é preciso que outra pessoa entregue a bola no local indicado. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos realizados com as bolas. Os comandos combinados com elas precisam 
ser acompanhados, de preferência visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas; nas atividades iniciais podem ser conduzidas 
por outros colegas. Quanto aos lançamentos das bolas, elas podem realizar especialmente se estiver mantida a 
movimentação dos membros superiores, caso contrário, elas podem realizar com o auxílio de outros colegas ou 
com movimentos adaptados de bola em contato com o corpo. Quando não cadeirante mas com dificuldades 
de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter 
sentimento de pertencimento ao grupo, garantindo a compreensão das orientações. Também seria interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem 
vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com 
a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar 
os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a 
compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 5
B L O C O  3

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) ampliar a aprendizagem de saltos; b) estimular a cooperação; c) vivenciar a dinâmica de saltos em 
altura; d) realizar a combinação de corrida, saltos baixos e salto em altura; e) ampliar a integração de 
habilidades técnicas; f) estimular a motivação pelo aumento de complexidade e êxito nas tarefas.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para 
evitar acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar objetos espalhados 
pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade para outra.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna as crianças para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Busque a atenção para uma atividade que exige força e segurança; 
► Organize as áreas de salto.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10') 
Divida a turma em duas colunas:
► As crianças deverão segurar na cintura do colega à frente;
► A primeira criança da fila é a cabeça da cobra e a última é o rabo;
► Ao sinal do educador a primeira criança de cada fileira deverá tentar pegar a última da equipe adversária;
► Todos devem correr sem soltar as mãos da cintura do colega;
► Ganha a equipe que conseguir pegar primeiro o rabo da cobra;
► Varie sempre a criança do início da fila para dar oportunidade a todos;
► Introduza um ritmo à brincadeira: as crianças podem se locomover no ritmo das palmas do educador.
Variação: divida a turma em um número maior de fileiras para aumentar a dificuldade da brincadeira.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em 3 ou 4 grupos que formarão fileiras; 
► Marque um percurso de 15 metros com cones pequenos a cada 5 metros; 

Ao final deve-se colocar um colchão grande e alto;
► Ao sinal do educador, a primeira criança deverá correr, saltar sobre os cones pequenos e ao final deve 

saltar de costas no colchão alto, rolar e sair para o lado. Voltar caminhando ao início da atividade. 
Variação e progressão: pode-se estipular uma linha de altura como referência. Ampliar o circuito com 
um segundo colchão alto. Certifique-se da segurança do local, colocando colchões auxiliares. Oriente 
para que as crianças não parem bruscamente e continuem caminhando após saltar o colchão alto ou 
finalizar a prova. Atenção ao risco cardiovascular. Busque a recuperação cardiovascular de todos.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Colchão(ões) grande(s) e alto(s);
• Colchões diversos para proteção;
• Campo ou quadra poliesportiva.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em duas equipes, cada uma em uma metade do campo;
► Distribua objetos variados pequenos (como coletes, bolas, caixas de papelão etc.) por todo o campo;
► Coloque alguns colchões altos na linha final de cada campo;
► Ao sinal do educador, as equipes deverão recolher os objetos do campo adversário e colocá-los ao lado dos 

colchões da sua equipe, saltando sobre eles ao mesmo tempo em que devem defender o seu campo;
► As crianças poderão ser pegas apenas na área adversária. Se forem pegos, devem permanecer 

parados até que um membro de sua equipe toque em sua mão para salvá-lo;
► Ganha quem recolher todos os objetos primeiro.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Discuta com as crianças as características dos saltos em altura e como é necessária uma técnica específica;
► Enfatize a evolução do grupo, com a possibilidade de combinação de corrida, saltos baixos e salto em altura. E 

como isso acontece em outras atividades e no contexto das brincadeiras em geral. Foco na motivação individual;
► Destaque o jogo de síntese, a atenção às regras e a cooperação do grupo;
► Estimule a falarem sobre a habilidade de saltos e relatarem as dificuldades e êxitos.
Avaliação: verificar o desempenho de saltos com atenção à altura e posição de queda no colchão - dar indicativos 
de técnicas básicas de saltos. Verificar se há redução ou paradas nas transições de corrida e saltos como indicativo 
de melhoria da coordenação e integração das habilidades técnicas. Verificar sinais de decepção ou frustação, 
com indicativos de falta de êxito na combinação das tarefas ou o inverso: sinais de satisfação e alegria com a 
consecução de uma combinação de habilidades e capacidades com foco na manutenção da motivação.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial as crianças precisam ficar no meio da 
cobra para que possam apoiar-se na realização das atividades e ao segurar nos ombros elas conseguem perceber 
melhor a movimentação. Nas atividades de movimentação é preciso garantir a não existência de obstáculos e 
para a chegada ao colchão, elas precisam compreender os comandos, mas podem chegar aos colchões e rolar sem 
a necessidade de saltar. Nas atividades finais, elas podem realizar em parcerias com colegas que sirvam de guia. 
Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das 
atividades com muita concentração. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades de lançamentos realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam 
ser acompanhados, de preferência visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, as 
atividades precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas; nas atividades iniciais podem ser o início da cobra 
empurradas por outros colegas. Quanto à realização das atividades de deslocamento e colchões, elas podem ser 
colocadas no local para que participem, e as atividades finais podem ser adaptadas para que auxiliem especialmente 
na captura de materiais. Quando não cadeirante mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo 
da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. 
Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar 
os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a 
compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 6
B L O C O  3

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade de corrida; b) reforçar a competência cooperação; c) aprimorar a 
habilidade de correr, com a aprendizagem de educativos de corrida; d) aprimorar o controlar 
o limite cardiorrespiratório; e) incentivar o autoconhecimento e confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar 
acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar materiais espalhados pelo espaço 
enquanto faz a transição de uma atividade para outra. Prestar atenção na elevação da frequência 
cardiorrespiratória das crianças durante as corridas de velocidade. Não permitir que exagerem.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da 

aula. Retome as questões da corrida e os cuidados com a segurança cardiorrespiratória e biomecânica. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicione-as em uma extremidade da quadra e providencie folhas de jornal para cada dupla; 
► As crianças deverão enrolar as folhas de jornal até formar um aro; 
► Ao sinal do educador, as duplas terão que fugir de uma dupla pegadora, 

segurando cada um em uma parte do aro de jornal, sem soltar; 
► A dupla que for pega passa a ser pegadora.
Variação: entregue uma bola para uma dupla; ao sinal do educador os participantes terão que fugir da 
dupla pegadora segurando cada um em uma parte do aro de jornal, sem soltar. A dupla pegadora deve 
encostar a bola em um dos componentes da dupla fugitiva. A dupla que for pega passa a ser a pegadora.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► 5 minutos — crianças correndo livremente pela quadra. O educador deve estipular que ao 

ouvir um apito elas devem realizar a corrida em skipping (elevar os joelhos alternando direito 
e esquerdo, para frente e para o alto, com a perna flexionada até a altura do quadril) e ao ouvir 
dois apitos em anfersen (elevação do calcanhar para trás e em direção ao glúteo);

► 5 minutos — crianças divididas em equipes, dispostas em duas colunas, em frente a dois cones distantes 30 metros; 
► Ao primeiro sinal do educador, a primeira criança de cada equipe dará início a uma corrida de velocidade 

que será interrompida por um segundo sinal a partir do qual deverá realizar um dos educativos de 
corrida (anfersen ou skipping), até que o educador dê o terceiro sinal para a retomada da corrida; 

► Cada criança realizará o percurso de ida e volta, vencendo a equipe que 
concluir o exercício com todos os integrantes primeiro.

Variação e progressão: incluir outros educativos de corrida, distâncias variadas e 
obstáculos. Atenção ao incentivo das técnicas corretas dos educativos de corrida.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 10 cones grandes;
• 15 mini cones;
• 01 apito;
• 10 caixas de papelão em tamanhos variados;
• 20 bolas variadas;
• Folhas de jornal;
• Quadra poliesportiva.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima 
e  confiança

Velocidade, 
equilíbrio e 
coordenação

Educativas 
de corrida e 
corrida de 
velocidade 
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida duas equipes com o mesmo número de crianças. Montes dois corredores paralelos. Um livre e outro 

ao lado com obstáculos (podem ser mini cones ou caixas de papelão). Uma equipe compete de cada vez;
► Metade da equipe fica no início do corredor livre e outra ao final;
► Ao sinal do educador, a primeira criança que está no início do corredor livre faz uma corrida de velocidade 

e entrega um bastão à outra que está ao final do primeiro corredor, e dá início ao segundo;
► Quem pegou o bastão realiza a corrida no segundo corredor com obstáculos;
► Marca-se o tempo para verificar quem é o vencedor;
► Vence a equipe que finalizar o percurso completo com todos os integrantes em menor tempo.
Variação e progressão: varie as distâncias, obstáculos e educativos de corrida. Pode-se exigir skipping, 
anfersen ou outros. Busque a recuperação cardiovascular de todos antes de iniciar a próxima atividade.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Mostre a importância do autoconhecimento relacionado aos limites do corpo;
► Pergunte sempre sobre o nível de cansaço de cada um e estimule o respeito à diversidade;
► Destaque os educativos de corrida e fale como correr precisa também ser aprimorado, 

assim como outros movimentos e conhecimentos vivenciados no dia a dia;
► Aponte como a equipe tem talentos e aptidões diferentes (saltar bem ou correr rápido) e como 

a integração e a cooperação do grupo ajudam a atingir as metas e superar os desafios.
Avaliação: observar nos educativos a manutenção do padrão técnico de cada um, e se há melhorias na corrida 
e velocidade. Observar o nível de esforço pela percepção subjetiva e indagar as crianças sobre como percebem 
o esforço cardiorrespiratório, com intuito também de identificar a autoconfiança. Verificar o envolvimento do 
grupo para a conclusão de uma meta, com foco na identificação da cooperação e respeito às diferenças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial elas podem participar normalmente, 
fazendo com que sua dupla seja seu guia e possam também diminuir o ritmo para evitar acidentes. Nas 
atividades de corrida, é preciso garantir a não existência de obstáculos no percurso e o companheiro que 
o espera precisa estar atento à sua chegada. A operacionalização do exercício é muito importante para 
que entendam as modificações nos movimentos realizados de acordo com os apitos. Outra possibilidade 
de adaptação é a realização das atividades em parcerias com colegas que atuem como guia. Também 
seria interessante abordar a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças para que 
sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. Quanto 
aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. O controle 
visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com 
elas precisam ser acompanhados preferencialmente de forma visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades 
precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a 
movimentação das cadeiras e, quando não cadeirantes, é bom que se tenha um colega que sirva de apoio na dupla. 
Quando não cadeirante mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos 
realizem com maior lentidão os movimentos e possam desenvolver o sentimento de pertencimento ao grupo. 
Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam as atividades propostas. Os movimentos podem ser realizados 
normalmente, sem necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam repetidas as orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender 
ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ficar comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com uma criança ou o educador demonstrando a atividade, auxilia 
também a compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 7
B L O C O  3

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade técnica de lançamentos; b) reforçar respeito às diferenças;  
c) vivenciar a prática de lançamentos com martelo; d) vivenciar prática de lançamentos com 
disco; e) refletir sobre a diversidade de condutas motoras nos lançamentos.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes 
durante os deslocamentos das crianças. Não deixar materiais espalhados pelo espaço enquanto faz a 
transição de uma atividade para outra. Prestar atenção na elevação da frequência cardiorrespiratória 
das crianças durante as corridas de velocidade. Não permitir que exagerem. Ao lançar implementos, 
cuidado redobrado com a presença de crianças dispersas no espaço delimitado.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos 

e organização da aula. Frise a característica dos lançamentos com diversos implementos 
e como é necessária a integração de movimentos amplos do corpo.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duas colunas/filas;
► As crianças deverão segurar na cintura do colega da frente que estiver em sua fila/coluna;
► A primeira criança da fila é a cabeça da cobra e a última é o rabo;
► Ao sinal do educador, a primeira de cada fila deverá pegar a última da equipe adversária;
► Todas devem correr sem soltar as mãos da cintura do colega;
► Ganha a equipe que conseguir pegar o rabo da cobra primeiro.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Atividade 1
► Crianças numeradas de 1 a 10, divididas em duas equipes e dispostas 

frente a frente, mantendo uma distância de 20 metros; 
► Com um martelo confeccionado com meia de nylon e jornal em mãos, cada criança 

iniciará o movimento de molinete/carretilha (rodando o martelo com o movimento do 
pulso). Lançar o martelo apenas quando o educador disser seu número; 

► O objetivo é fazer com que o martelo chegue às mãos do adversário marcando um ponto para a sua equipe.
► Atividade 2
► Crianças numeradas de 1 a 10, divididas em duas equipes e dispostas 

frente a frente, mantendo uma distância de 20 metros; 
► Com um disco nas mãos, cada criança iniciará o movimento de giro sobre o eixo longitudinal do corpo; 
► Lançar o disco apenas quando o educador der o sinal sonoro; 
► O objetivo é fazer com que o disco chegue às mãos do adversário marcando um ponto para a sua equipe;
► Importante demonstrar como realizar o lançamento de disco e estimular que as crianças 

experimentem a integração de movimentos para lançar mais longe.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 meias de nylon (podem ser usadas);
• 40 bolinhas de jornal;
• 20 discos de lançamento pequenos ou 

objetos similares a discos (pequenos 
pratos) para realizar os lançamentos;

• Campo ou quadra aberta.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima 
e confiança

Força, 
velocidade 
e equilibrio

Lançamentos
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Crianças dispostas em duas equipes com números iguais de integrantes; 
► Uma das equipes estará dividida em duplas para a realização de lançamentos de 

discos, de acordo com o movimento do lançamento de disco tradicional; 
► Os integrantes da outra equipe estarão com uma bolinha de jornal, distantes 12 metros das duplas; 
► O objetivo é que as bolinhas sejam lançadas livremente a fim de interceptar os 

lançamentos de disco realizados pela dupla da outra equipe;
► Quando a equipe lançar o disco sem ser interceptado marca um ponto;
► Quando a equipe conseguir interceptar um lançamento de disco, marca um ponto;
► Vence a equipe que, no tempo estabelecido para realizar a atividade, marcar maior número de pontos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Demonstre as possibilidades de aprendizagem com experimentação dos diversos implementos como martelo e disco;
► Estimule a reflexão sobre as diferenças de habilidades necessárias;
► Reforce a busca pela diversidade de conhecimento.
Avaliação: identificar as distâncias dos lançamentos e o padrão de movimento que pode ser melhorado para elevar 
o desempenho das crianças. Incentivar o relato das crianças sobre a diferença de lançamento dos implementos com 
intuito de avaliar o senso de análise crítica. Observar depoimentos e interações para verificar se é mantido o respeito às 
diferenças em atividades que exigem força e coordenação, e que as crianças podem apresentar desempenhos variados.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial, as crianças podem participar normalmente, 
apenas é importante que estejam no meio da fila/coluna e possam segurar nos ombros dos colegas da frente, pois 
assim conseguem perceber melhor o movimento e as ações necessárias na atividade. Nas atividades de lançamento, 
é necessário que sejam feitas adaptações para atividades de repasse, pois tanto para lançar quanto para receber 
elas poderão ter dificuldades. É importante que o implemento seja colocado em suas mãos da forma como deve ser 
lançado, bem como a criança seja posicionada em posição de lançamento. Quando for a sua vez, o educador ou o 
colega que está à sua frente deverá dar o comando de voz para que ela tenha noção para que local (sentido/direção) 
deve lançar o implemento. A operacionalização do exercício é muito importante para que compreendam a lógica do 
trabalho. Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças 
sem deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. Quanto aos 
movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante 
chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. O controle visual constante 
deve ser mantido, em especial nas atividades de lançamento realizadas em duplas. Os combinados precisam ser 
acompanhados preferencialmente demonstrados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso 
garantir que no momento do lançamento elas estejam atentas para interceptar e posteriormente recepcionar os objetos.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades 
precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a 
movimentação das cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que tenham uma dupla que atue como apoio. 
Nas atividades iniciais, eles podem ser os primeiros da fila, pois assim serão conduzidos pelos outros colegas. Os 
lançamentos podem ser realizados de acordo com as possibilidades de cada um, enquanto que a recepção deve ser 
orientada e, caso a mobilidade seja muito comprometida, podem também fazer por passagem e não por lançamento. 
Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam as atividades propostas. Os movimentos podem ser realizados 
normalmente, sem necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam repetidas as orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender 
ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ficar comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com uma criança ou o educador demonstrando a atividade, auxilia 
também a compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 8
B L O C O  3

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade de correr e saltar; b) desenvolver a cooperação; c) vivenciar a integração da corrida 
com saltos; d) aprimorar a integração de habilidades técnicas; e) estimular a motivação e autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar 
acidentes durante os deslocamentos das crianças. Não deixar materiais espalhados pelo espaço 
enquanto faz a transição de uma atividade para outra. Prestar atenção à elevação da frequência 
cardiorrespiratória das crianças durante as corridas de velocidade. Não permitir que exagerem.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Busque a atenção à integração da corrida com saltos. Contextualize com os 
conhecimentos das crianças sobre modalidades e brincadeiras que eles têm vivência.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► As crianças devem correr livremente pelo espaço delimitado em ritmo moderado 

(de frente, costas, lateral) até escutar o sinal das palmas do educador; 
► Ao sinal, deverão formar pequenos grupos de acordo com o solicitado, na 

hora, pelo educador: duplas, trios, quartetos, quintetos;
► O educador deverá intercalar a formação dos grupos com a corrida individual, 

de modo que as crianças formem sempre grupos diferentes.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► O educador deve girar/tornear uma corda amarrada em uma baliza ou outro 

lugar adequado, mantendo a corda sempre em movimento; 
► As crianças, em uma única fila, devem realizar as seguintes situações na passagem pela corda: a) passar 

correndo pela corda, sem que ela toque qualquer parte do seu corpo; b) entrar na corda, realizar um salto 
e sair; c) entrar na corda realizar 3 saltos e sair; d) realizar todas as indicações anteriores em duplas.

Variação e progressão: o educador deve alterar a cadência do giro da corda para que todos tenham 
êxito e sejam desafiados. Podem ser criados vários circuitos de cordas, com exigências diferentes, 
para dinamizar as atividades e tornar a aula mais interessante para todas as crianças.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas de borracha;
• 15 cordas para tornear/girar;
• 20 cones grandes/pedestais;
• 15 arcos;
• 01 caixote de madeira ou tampa de um plinto; 
• Campo ou quadra.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Crianças dispostas em duas equipes divididas em duas colunas de frente para o circuito, formado por dois 

cones nos quais estão amarradas cordas numa altura que propicie a transposição (similar a três barreiras);
► Quatro arcos colocados no chão em forma de ziguezague e um caixote de madeira (ou tampa do plinto); 
► Ao sinal, a primeira criança de cada equipe iniciará a corrida a partir da posição de saída baixa em 

direção aos obstáculos, retornando à sua equipe por meio de uma corrida de velocidade rasa, até 
tocar o ombro do próximo componente que estará apto para sair e fazer o mesmo percurso; 

► Vence a equipe que concluir todo o circuito primeiro. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Demonstre as possibilidades de integração de habilidades e capacidades como a corrida, saltos e controle de passadas; 
► Estimule a autoestima com os exemplos de progresso da turma em atividades mais 

complexas. Busque ouvir a opinião das crianças sobre dificuldades e êxitos;
► Frise a importância de conhecer outros tipos de jogos e atividades, e de como 

isso precisa também de cooperação, integração e compromisso.
Avaliação: identificar as distâncias das corridas e o padrão de movimento que pode ser melhorado 
para elevar o desempenho. Incentivar o relato das crianças sobre a diferença de correr livre e correr com 
obstáculos, com o intuito de avaliar o senso de análise crítica. Observar depoimentos e interações para 
verificar se é mantido o respeito às diferenças em atividades que exigem velocidade, coordenação e 
equilíbrio, além das situações em que as crianças podem apresentar desempenhos variados.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial as crianças podem participar normalmente, 
fazendo duplas, de forma que seu companheiro seja seu guia. Nas atividades de pular corda, elas também podem 
fazê-lo, após operacionalização do movimento. A realização do movimento em duplas pode ajudar desde que seu 
companheiro tenha o mesmo ritmo na execução dos saltos. A operacionalização do exercício e comandos verbais 
claros são muito importantes para que elas entendam as modificações nos movimentos realizadas ao pular corda. 
Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
Como algumas partes de atividades estão previstas para que sejam faladas, os educadores podem construir cartões 
com números e mostrar para que garantam a compreensão da ação a ser realizada. O controle visual constante 
deve ser mantido, em especial nas atividades dinâmicas de pular cordas. Os comandos combinados com eles 
precisam ser acompanhados preferencialmente por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades 
precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a 
movimentação das cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que tenham uma dupla que sirva de apoio. Na 
atividade inicial, é possível que seja realizada com a ajuda de outros que auxiliem na mobilidade (de cadeiras de rodas 
ou não). Já nas atividades de pular corda, a participação pode ser garantida com o trabalho da corda contornando 
estas crianças; elas passam, portanto, pela corda que deve ser trabalhada em ondulações na vertical (para cima 
e para baixo). Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as 
crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência 
motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e 
equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé 
só podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária para que 
estas crianças compreendam as atividades propostas com clareza. Os movimentos podem ser realizados normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que 
a compreensão do todo pode ser comprometida pela dificuldade apresentada. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização das próprias crianças como modelo, pode auxiliar também a compreensão do todo. 
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AULA 9
B L O C O  3

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprender a dinâmica de arremessos; b) pensar sobre respeito às diferenças; c) iniciar a dinâmica de lançamentos 
e arremessos; d) estimular a coordenação entre correr e arremessar; e) aprimorar a concentração e persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes 
durante os deslocamentos das crianças. Não deixar materiais espalhados pelo espaço enquanto faz a 
transição de uma atividade para outra. Prestar atenção na elevação da frequência cardiorrespiratória 
das crianças durante as corridas de velocidade. Não permitir que exagerem. Ao arremessar/lançar 
implementos, cuidado redobrado com a presença de crianças dispersas no espaço delimitado.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da 

aula. Busque a atenção para uma atividade que exige força e segurança. Organize as áreas de arremesso 
e lançamento com segurança. Se preciso, crie grupos separados para reduzir as crianças em situação 
de arremessos e lançamentos. Enfatizar a concentração para a precisão exigida na atividade.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Estafetas com bola. Formam-se duas equipes que ficam sentadas ao chão. Cada equipe em fila/coluna;
► A primeira criança passa a bola para a seguinte, por cima da cabeça, e a primeira sai 

correndo e senta no final da fila. Assim sucessivamente, uma a uma;
► Vence quem completar as passagens pela equipe toda primeiro;
► Pode-se realizar 3 vezes e vence a melhor equipe de 3 partidas.
Variação: variar a posição inicial das crianças, sentadas, em pé, de forma a utilizar diferentes tipos de passe 
– por cima da cabeça, pela lateral do tronco, por entre as pernas, com uma mão, com as duas mãos, etc.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Forme 2 ou 3 grupos que deverão permanecer em coluna/fila. Cada grupo com o 

mesmo número de integrantes deve ficar em um dos espaços delimitados;
► Delimite espaços com distâncias de 2 a 6 metros à frente das colunas/filas; 
► A partir da distância de 2 metros, a cada metro coloque alvos diversos no chão (arcos, mini cones, pratinhos);
► As crianças devem realizar lançamentos (com duas mãos e depois com uma mão) partindo do ombro (como 

no arremesso tradicional do atletismo). Estimule para que eles descubram como fazer para ir mais longe;
► O objetivo é lançar o mais longe possível e acertar os diferentes alvos que devem ser 

indicados por meio de uma pontuação crescente, conforme esteja a uma distância 
maior. Oriente sempre a direção do arremesso, prevendo a segurança;

► Vence a equipe que marcar mais pontos após o tempo de atividade encerrado pelo educador.
Variação e progressão: pode-se variar o peso e tipo da bola, bem como introduzir alvos de diferentes alturas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 bolas de borracha, tênis, pelotas, 
ou medicine balls de 1 a 2kg;

• 20 bolas adaptadas com esses pesos aproximados;
• 20 arcos;
• 20 mini cones e pratinhos;
• Campo aberto.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em duas equipes com número igual de integrantes; 
► As equipes devem se posicionar afastadas por 2 linhas separadas por 10m; 
► Coloque duas bolas maiores entre as duas linhas. O objetivo do jogo é tentar acertar com bolas de 

borracha as bolas grandes, de forma que as mesmas rolem até a linha e o espaço adversário; 
► Vence quem conseguir empurrar as duas bolas até a equipe adversária.
Variação e progressão: estipule o tipo de arremesso a ser realizado. Coloque mais bolas.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Debata com as crianças a característica dos arremessos e lançamentos com implementos 

leves (no jogo) ou mais pesados no desenvolvimento dos conteúdos;
► Permita que elas reflitam sobre as possibilidades de participação que o jogo de síntese pode permitir;
► Estimule as crianças a darem sugestões e opiniões de modificações das atividades/jogos.
Avaliação: identificar as distâncias dos arremessos/lançamentos e o padrão de movimento que pode ser 
melhorado para elevar o desempenho. Atenção à formação da parábola nos lançamentos, de forma a aprimorar 
a técnica do movimento na integração da força com a potência. Busque colher observações e relatos sobre uma 
atividade de dinâmica mais lenta para avaliar a conscientização e a necessidade de persistência e paciência. Manter 
a observação sobre depoimentos e interações para verificar se é mantido o respeito às diferenças em atividades 
que exigem força, coordenação e precisão, e que as crianças podem apresentar desempenhos muito variados.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial, as crianças podem participar normalmente, 
apenas é importante que estejam no meio da fila/coluna e possam segurar nos ombros dos colegas da frente, pois 
assim conseguem perceber melhor o movimento e as ações necessárias na atividade. Nas atividades de lançamento, 
é necessário que sejam feitas adaptações para atividades de repasse, pois tanto para lançar quanto para receber 
elas poderão ter dificuldades. É importante que o implemento seja colocado em suas mãos da forma como deve ser 
lançado, bem como a criança seja posicionada em posição de lançamento. Quando for a sua vez, o educador ou o 
colega que está a sua frente deverá dar o comando de voz para que ela tenha noção para que local (sentido/direção) 
deve lançar o implemento. A operacionalização do exercício é muito importante para que compreendam a lógica do 
trabalho. Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças 
sem deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. Quanto aos 
movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante 
chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. O controle visual constante 
deve ser mantido, em especial, nas atividades de lançamento realizadas em duplas. Os combinados precisam ser 
preferencialmente demonstrados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso garantir que 
no momento do lançamento elas estejam atentas para interceptar e posteriormente recepcionar os objetos.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades 
precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a 
movimentação das cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que se tenha uma dupla que atue como apoio. 
Nas atividades iniciais eles podem ser os primeiros da fila, pois assim serão conduzidos pelos outros colegas. Os 
lançamentos podem ser realizados de acordo com as possibilidades de cada um, enquanto que a recepção deve ser 
orientada e, caso a mobilidade seja muito comprometida, podem também fazer por passagem e não por lançamento. 
Também seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam as atividades propostas. Os movimentos podem ser realizados 
normalmente, sem necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam repetidas as orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender 
ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ficar comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com uma criança ou o educador demonstrando a atividade, auxilia 
também a compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 10
B L O C O  3

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade de saltos; b) estimular a cooperação; c) aprender a dinâmica de saltos em altura;  
d) estimular o senso crítico; e) exercitar a integração e coordenação de habilidades como corrida e saltos.

2 DICAS DE SEGURANÇA
O espaço para realização das atividades desta aula deve estar livre de obstáculos para evitar acidentes durante os 
deslocamentos das crianças. Não deixar materiais espalhados pelo espaço enquanto faz a transição de uma atividade 
para outra. Prestar atenção na elevação da frequência cardiorrespiratória das crianças durante as corridas de velocidade. 
Não permitir que exagerem. Nos saltos realizados nos colchões, tomar cuidado com quedas nas laterais do mesmo. 

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da 

aula. Busque a atenção para uma atividade que exige força e segurança. Organize as áreas de salto.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Marque um espaço de 20 X 20m e o divida ao meio. No fundo de um dos lados coloque 2 colchões altos;
► Estabeleça duas equipes;
► Uma equipe defende os colchões e fica na metade do espaço à frente dos mesmos e a outra equipe 

ataca tentando invadir o espaço adversário. A meta é saltar de costas, caindo sobre os colchões;
► A equipe que defende pode pegar o opositor e este fica congelado até que outro da sua equipe 

o toque e o descongele. A partir disso, o mesmo poderá avançar novamente até o alvo;
► Invertem-se as posições após 3 minutos de atividade realizada.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em 4 grupos que formarão fileiras de 4 a 6 crianças. O primeiro forma um arco (ponte) com o 

corpo (deitado de costas esse levanta o quadril, apoia-se com os pés e mãos no chão). O segundo passa por 
baixo do primeiro e também fica na mesma posição. O terceiro passa pelos 2 primeiros e assim sucessivamente. 
Na medida em que todos passam por baixo de todas as “pontes”, reinicia-se a atividade. Pode-se delimitar um 
corredor de 10 a 12m para sinalizar o término da atividade e estimular um grupo vencedor. Também pode-se 
variar as formas de passar por baixo da ponte – rastejando, de frente ou de costas, em quatro apoios, etc; 

► Divida as crianças em 2 a 3 filas/colunas. Deve-se colocar colchões ao final de cada coluna. 
As crianças devem sair correndo em sequência e experimentar livremente o salto em 
altura de costas. O educador deve fazer a demonstração do salto inicialmente; 

► Divididos em 2 a 3 filas/colunas. Colchões colocados ao final de cada percurso. De posse de uma bola, as 
crianças devem sair correndo em direção ao colchão. Ao se aproximar, devem colocar a bola entre os pés e 
executar o salto de costas, lançando a bola para trás. Não pode concluir a ação se a bola não for lançada.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 02 colchões altos;
• 10 a 20 colchões diversos para proteção;
• 20 mini cones;
• 25 bolas pequenas (15 a 20 cm de diâmetro);
• demais objetos de diferentes tamanhos e 

alturas a serem utilizados como obstáculos 
de salto no percurso de deslocamento;

• quadra poliesportiva.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida as crianças em duas equipes e colunas/filas. Crie um corredor de 10m com mini cones a cada 2m;
► As crianças devem correr saltando os mini cones e demais obstáculos posicionados no percurso. Ao chegar no final do 

percurso, devem saltar de costas no grande colchão. A criança que executa o salto vai para o final da coluna contrária; 
► Vence aquela criança que, ao final do tempo estabelecido pelo educador, executar o maior número de saltos no colchão.
Variação e progressão: variar o tipo de salto nos obstáculos. Salto com os dois pés, salto elevando os joelhos, salto 
jogando as pernas para trás, etc.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Discuta com as crianças a característica dos saltos em altura e como é necessária uma técnica específica;
► Destaque o jogo de síntese, a atenção às regras e a cooperação do grupo;
► Estimule que as crianças falem sobre as habilidades dos saltos e relatem as dificuldades e êxitos.
Avaliação: observar a postura exibida no salto, formando um tipo de “arco”, além das alturas atingidas. Nas falas 
observadas, é importante avaliar a percepção de diversidade de saltos como expressão da análise crítica. Observar     
empenho e atitude em relação às atividades, do ponto de vista da cooperação, na medida em que se espera que cada 
um busque seu melhor desempenho também em prol do grupo, mesmo numa atividade considerada individual.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial elas podem participar normalmente, 
realizando operacionalizações e realizando as atividades com a ajuda e orientação de outros colegas e do educador. 
Nas atividades de corrida, é preciso garantir a não existência de obstáculos e os movimentos/saltos no colchão 
podem ser realizados mais lentamente. A operacionalização do exercício é muito importante para elas entenderem 
as modificações nos movimentos. A realização do movimento em duplas pode ajudar desde que seu companheiro 
tenha o mesmo ritmo na execução dos saltos. A operacionalização do exercício e comandos verbais claros são 
muito importantes para que elas entendam as modificações nos movimentos realizadas ao saltar. Também seria 
interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
Como algumas partes de atividades estão previstas para que sejam faladas, os educadores podem construir cartões 
com números e mostrar para que garantam a compreensão da ação a ser realizada. O controle visual constante 
deve ser mantido em especial nas atividades dinâmicas de pular cordas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades 
precisam ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a 
movimentação das cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que se tenha uma dupla que sirva de apoio. As 
atividades no colchão podem ser realizadas de maneiras mais simples como rolagens laterais e arrastos. As 
atividades de deslocamentos precisam ser acompanhadas por colegas ou educadores, ou ainda familiares. Também 
seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, 
com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que 
os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem 
ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária para que 
estas crianças compreendam as atividades propostas com clareza. Os movimentos podem ser realizados normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que 
a compreensão do todo pode ser comprometida pela dificuldade apresentada. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização das próprias crianças como modelo, pode auxiliar também a compreensão do todo.
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AULA 11
B L O C O  3

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade de corrida e reforçar a competência cooperação; b) aprimorar a 
habilidade de correr com a aprendizagem de educativos de corrida; c) aprimorar e controlar 
o limite cardiorrespiratório; d) incentivar o autoconhecimento e confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Retome as questões da corrida e os cuidados com a segurança cardiorrespiratória e biomecânica. 
Observe o espaço em relação ao solo e outras questões que poderiam comprometer a segurança 
da corrida e educativos. Atenção ao risco cardiovascular nas corridas de velocidade.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque a evolução e como a corrida também apresenta progresso.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicione as crianças em uma extremidade da quadra e providencie folhas de jornal para cada dupla; 
► As crianças deverão enrolar as folhas de jornal até formar um arco; 
► Ao sinal do educador, as duplas terão que fugir de uma dupla que foi destacada pelo educador como pegadora. 

As duplas fugitivas devem deslocar-se segurando cada uma em uma parte o arco de jornal, sem soltar; 
► A dupla pegadora, também de posse do arco, deve tocar em um dos integrantes de uma dupla fugitiva para pegá-lo;
► A dupla que for pega passa a ser pegadora, e a pegadora passa a ser fugitiva; 
Variação: entregue uma bola para uma dupla que será a pegadora. Ao sinal do educador, os participantes terão 
que fugir da dupla pegadora segurando cada um em uma parte do aro de jornal, sem soltar. A dupla pegadora 
deve encostar a bola em um dos componentes da dupla fugitiva. A dupla que for pega passa a ser a pegadora.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► 5 minutos — crianças correndo livremente pela quadra. O educador deve estipular que: em um apito eles devem realizar 

a corrida em skipping (flexionar a perna elevando os joelhos à frente do tronco alternadamente); em dois apitos devem 
correr em anfersen (flexionar a perna elevando os calcanhares para trás tocando o calcanhar no glúteo, alternadamente);

► 5 minutos — Crianças divididas em equipes dispostas em 10 colunas com o mesmo número de 
crianças em cada uma. Cada coluna terá à sua frente dois cones distantes 30 metros; 

► Ao primeiro sinal do educador, a primeira criança de cada equipe dará início a uma corrida de velocidade 
que será interrompida por um segundo sinal a partir do qual deverá realizar um dos educativos de 
corrida (anfersen ou skipping) até que o educador dê o terceiro sinal para a retomada da corrida; 

► Cada criança realizará o percurso de ida e volta, vencendo a equipe que 
concluir o exercício com todos os integrantes primeiro.

Variação e progressão: incluir outros educativos de corrida, distâncias variadas e obstáculos. 
Atenção ao incentivo das técnicas corretas dos educativos de corrida.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 15 mini cones;
• alguns jornais;
• 10 bolas de borracha de tamanhos variados;
• algumas caixas de papelão ou outros objetos 

para serem utilizados como obstáculos baixos;
• 01 apito;
• Quadra poliesportiva ou campo.

Cooperação 
e integração

Autoconhecimento, 
autoestima e 
autoconfiança

Velocidade, 
equilíbrio, 
coordenação 
e ritmo

Corrida de 
velocidade 
com barreiras



142

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida o grupo em duas equipes com o mesmo número de crianças. Monte dois corredores paralelos. 

Um livre e outro ao lado com obstáculos (podem ser mini cones ou caixas de papelão). Uma equipe 
realiza a atividade de cada vez, mas todos permanecem em atividade (realizando saltitos no local, 
variados com movimento do skipping, até chegar à sua vez de correr em velocidade);

► Metade da equipe fica no início do corredor livre e outra metade ao final; 
► Ao sinal do educador, a primeira criança que está no início do corredor livre faz uma corrida de velocidade 

e entrega um bastão à criança que está ao final do primeiro corredor e início do segundo; 
► Quem pegou o bastão realiza a corrida no segundo corredor com obstáculos;
► Marca-se o tempo para verificar o tempo feito por cada equipe;
► O objetivo da atividade é que as equipes consigam diminuir o tempo de execução do percurso a cada 

repetição. Vence a equipe que conseguir reduzir mais o tempo na execução do percurso todo.
Variação e progressão: varie as distâncias, obstáculos e educativos de corrida. Pode-se utilizar skipping, anfersen ou 
outros. Busque a recuperação cardiovascular de todos antes de iniciar um próximo percurso ou a próxima atividade.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Mostre a importância do autoconhecimento relacionado aos limites do corpo;
► Questione sobre o nível de cansaço de cada um e estimule o respeito à diversidade;
► Destaque os educativos de corrida e como correr precisa também ser 

aprimorado assim como outros conhecimentos da vida;
► Aponte como a equipe tem talentos e aptidões diferentes (saltar bem ou correr 

rápido) e como a integração e cooperação completa as metas e desafios;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: observar nos educativos a manutenção do padrão técnico de cada um, e se há melhorias na 
corrida e velocidade. Observar o nível de esforço pela percepção subjetiva e indagar  às crianças como 
percebem o esforço cardiorrespiratório com intuito também de identificar a autoconfiança. Verificar o 
envolvimento do grupo para a conclusão de uma meta com foco na identificação da cooperação.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial, elas podem participar normalmente, fazendo 
com que sua dupla seja seu guia e possam também diminuir o ritmo para evitar acidentes. Nas atividades de corrida, 
é preciso garantir a não existência de obstáculos e o companheiro que a espera precisa estar atento à sua chegada. A 
operacionalização do exercício é muito importante para que elas entendam as modificações nos movimentos realizadas 
de acordo com os apitos. Outra possibilidade de adaptação é a realização das atividades em parcerias com colegas que 
sirvam de guia. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças 
sem deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. 
O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades precisam 
ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a movimentação das 
cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que se tenha uma dupla que sirva de apoio. Quando não cadeirante mas com 
dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam 
ter sentimento de pertencimento ao grupo. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão 
inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com 
outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar 
regras e equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um 
pé só podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária para 
que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem qualquer necessidade 
de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas orientações, pois caso a 
orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão 
do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como 
modelos, auxilia também a compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 12
B L O C O  3

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a prática de lançamentos e arremessos; b) reforçar a competência da cooperação;  
c) vivenciar a prática de lançamentos com dardos; d) aprimorar a prática de arremesso de pesos; 
e) refletir sobre a diversidade de condutas motoras nos lançamentos e implementos.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Retome as questões da corrida e os cuidados com a segurança cardiorrespiratória e biomecânica. Observe o espaço 
em relação ao solo e outras questões que poderiam comprometer a segurança dos lançamentos e arremessos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Frise a característica da corrida de velocidade agora com diferentes dinâmicas de passadas, preparatórias aos 

arremessos e lançamentos. Assim, a aprendizagem do movimento soma-se à atenção cardiorrespiratória.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Sentados em colunas, formando várias equipes com cinco integrantes cada. No meio do campo (da pista de atletismo), 

as crianças deverão realizar, da primeira à última, as atividades descritas em pequenos papéis distribuídos entre elas; 
► Com um bastão na mão, a criança, depois de executar a atividade que lhe foi delegada, 

deverá correr até o final da coluna passando o bastão para a última;
► Quando o bastão chegar à primeira criança da coluna, essa iniciará a corrida a fim de cumprir a sua atividade;
► Vence a equipe que cumprir todas as atividades primeiro; 
► Atividades a serem cumpridas: 1. Levar o peso até o setor do arremesso do peso; 2. Montar o taco de saída que 

estará desmontado na largada dos 100m rasos; 3. Levar o disco ao setor de lançamento do disco; 4. Amarrar uma 
corda elástica nos suportes do salto em altura; 5. Fazer um monte pequeno de areia dentro da caixa de salto em 
distância; 6. Levar o martelo até o setor de lançamento; 7. Levar o dardo para o setor de lançamento do dardo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
1- Lançamento de Dardos: 
►  Demarque duas linhas no chão distantes 5m uma da outra. Cada linha deve 

ter o comprimento de 4m e deve ser delimitada com cones;
► Cada criança parte da primeira à segunda linha correndo e faz o lançamento do dardo o mais longe possível;
► Marca-se com cones distâncias de 5 em 5 metros;
► Marca-se um ponto a cada 5 metros de distância;
► Soma-se a pontuação da equipe e determina-se a vencedora. 
2- Arremesso de Peso para trás:
► Demarque uma linha no chão. Cada linha deve ter o comprimento de 4 m e deve ser delimitada com cones;
► Cada criança se posiciona em pé com as pernas próximas e paralelas e os dois calcanhares sobre a linha;
► Coloca-se a bola no chão. A criança pega a bola no chão e arremessa para trás, por cima da cabeça;
► Cada criança tem direito a duas tentativas;
► Pode-se criar uma pontuação a cada distância. Sugere-se 1 ponto a cada meio metro;
► Soma-se a pontuação da equipe e determina-se a vencedora. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Dardos adaptados à faixa etária;
• 20 bolas de borracha de diferentes tamanhos;
• 10 medicine balls pequenas;
• Quadra poliesportiva ou campo.

Cooperação, 
integração e 
responsabilidade

Concentração e 
determinação

Força, 
velocidade 
e equilíbrio

Lançamentos 
e arremessos
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Estabelecem-se duas ou mais equipes. Constroem duas linhas;
► Em cada linha marca-se a distância de 2 a 3 metros com cones. Cada membro da equipe fica em pé junto ao cone;
► O objetivo do jogo é lançar a medicine ball, um a um, do primeiro ao último componente da equipe. Quando o 

último receber a bola, este lança a mesma na maior distância possível. Em seguida, pega um dardo e lança à frente;
► A equipe que fizer a prova em menor tempo vence.
Progressão e variação: pode-se variar as distâncias, implementos ou tipos de lançamentos (com giro, costas, pelo ombro). 
Pode-se realizar a atividade com várias bolas no início, e ganha quem colocar mais bolas à frente no tempo determinado.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Estimule a reflexão sobre a segurança das crianças nesse tipo de atividade e como a integração 

e cooperação do grupo devem estar coesas para garantir o desenvolvimento da aula;
► Deixe clara a necessidade de atenção e concentração nos movimentos 

corporais, assim como de precisão no arremesso de peso; 
► Aponte como positivas as diferenças de habilidades e capacidades nas atividades de lançamento;
► Reforce a competência responsabilidade numa atividade que requer muita segurança.
Avaliação: identificar as distâncias dos lançamentos e o padrão de movimento que pode ser melhorado para elevar 
o desempenho. Realizar a mesma observação no caso dos arremessos. Verificar a conduta de segurança e atenção 
com os implementos em relação à construção da responsabilidade necessária à atividade. Incentivar o relato das 
crianças sobre a diferença entre a habilidade de lançar e arremessar e com intuito de avaliar o senso de análise 
crítica. Observar o empenho nas atividades coletivas com intuito de avaliar o senso de cooperação com o grupo.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial, elas podem participar normalmente, fazendo 
com que algum colega seja seu guia e possam também diminuir o ritmo para evitar acidentes. Nas atividades de 
corrida, é preciso garantir a não existência de obstáculos e o companheiro que a espera precisa estar atento à sua 
chegada. A corrida também pode ser realizada com colegas que atuem como guias. Os lançamentos podem ser feitos 
normalmente a partir das orientações e da sensibilização quanto ao material e o espaço. A operacionalização do exercício 
é muito importante para que elas entendam as modificações nos movimentos realizadas de acordo com o espaço e 
os objetos. O reconhecimento sensorial também auxilia no trabalho de apreensão do contexto estrutural da atividade 
realizada. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças 
sem deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. Quanto aos 
movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante 
chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. O controle visual constante 
deve ser mantido tanto nas atividades de corrida quanto de revezamento e lançamento. Os comandos combinados com 
elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades precisam 
ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a movimentação 
das cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que se tenha uma dupla que sirva de apoio. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior 
lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo; já quando cadeirantes, é necessário que se eliminem 
os obstáculos que possam dificultar a mobilidade com as cadeiras. Os lançamentos e as atividades de revezamento 
elas podem fazer, especialmente se com a presença de um auxiliar na atividade (podendo ser o educador, o auxiliar 
ou alguém da família). Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as 
crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência 
motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e 
equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé 
só podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária para 
que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem qualquer necessidade 
de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas orientações, pois caso a 
orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão 
do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como 
modelos, auxilia também a compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 13
B L O C O  3

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a prática de corrida; b) reforçar respeito às diferenças; c) vivenciar a corrida de 
resistência; d) aprender a controlar o ritmo da corrida; e) estimular o autoconhecimento.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Retome as questões da corrida e os cuidados com a segurança cardiorrespiratória e biomecânica. 
Amplie e reforce as estratégias de controle de esforço nas corridas de resistência.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Foque a discussão nas peculiaridades da corrida de resistência, com ênfase nas diferenças desta 

com a corrida de velocidade, em especial pelo aprendizado do ritmo e controle de esforço.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Crianças correndo livremente pelo espaço em ritmo moderado (de frente, costas, 

lateral), ao ritmo de uma música ou das palmas do educador; 
► Ao sinal diferenciado do educador, as crianças deverão formar pequenos grupos de 

acordo com o resultado de uma soma ou subtração indicada pelo educador; 
► O educador deverá intercalar a formação dos grupos com a corrida individual 

de modo que as crianças formem sempre grupos diferentes.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Crianças divididas em equipes, dispostas em duas colunas, em frente a dois cones distantes 50 metros;
► Ao primeiro sinal do educador, a primeira criança de cada equipe dará início a uma corrida de resistência; 
► Cada criança realizará o percurso quatro vezes (4 voltas – 400m);
► Pontua a equipe que concluir o exercício, com todos os integrantes, no tempo estimado; 
► Nesta atividade é importante que o educador destaque às crianças que não é possível realizar todo o percurso em 

alta velocidade; os mesmos devem tentar correr em um ritmo moderado para conseguir realizar as quatro voltas.
Variação e progressão: o educador pode avaliar o ritmo e percepção do esforço das crianças e aumentar 
gradualmente a distância. Deixar claro que é necessário um ritmo constante. Atenção à segurança cardiovascular.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 cones;
• Quadra poliesportiva ou campo.Respeito às 

diferenças, 
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de longa 
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Corrida de regularidade; o educador deve demarcar uma distância de 500m com 

cones, e orientar suas crianças a percorrer esta distância em três minutos; 
► Vence quem se aproximar mais do tempo estipulado; 
► O educador deve discutir o resultado da corrida e orientar a correr mais rápido 

ou devagar, e em seguida realizar mais duas vezes a atividade; 
► É importante respeitar uma pausa adequada de recuperação para não sobrecarregar as crianças.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Reforce as diferenças de tipo de corrida de velocidade e resistência;
► Faça analogias aos talentos que podem ser desenvolvidos na vida e como o respeito às adversidades é crucial 

para viver bem em grupo, pois alguns vão ser bons em corrida de velocidade e outros de resistência;
► Enfatize a necessidade de autoconhecimento, nesse caso, bem exemplificado 

pela noção de ritmo e controle cardiorrespiratório;
► Lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado no próximo 

encontro, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar a continuidade e manutenção da corrida como indicativo de resistência. Incentivar 
o relato das crianças sobre a diferença da corrida de velocidade e resistência, e com intuito de avaliar a 
percepção do esforço e conhecimento de si em relação às habilidades e capacidades físicas. Observar 
depoimentos e interações para verificar se é mantido o respeito às diferenças em atividades que exigem 
resistência e concentração, e que as crianças podem apresentar desempenhos muito variados (inclusive 
com episódios de estafa generalizada, que pode ser motivo para comentários dos pares).

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial elas podem participar normalmente, 
fazendo dupla com um colega sem deficiência visual e é importante que possam também diminuir o ritmo para 
evitar acidentes. Nas atividades de corrida, é preciso garantir a não existência de obstáculos. A corrida também pode 
ser realizada com colegas que atuem como guias. A operacionalização do exercício é muito importante para que 
elas entendam as modificações nos ritmos dos movimentos realizadas de acordo com os comandos do educador. 
Reconhecer o espaço anteriormente auxiliará no registro sensorial e organização neurológica da atividade. Também 
é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. O 
controle visual constante deve ser mantido. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
preferencialmente por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. Os comandos de palmas e 
apitos precisam ser modificados para movimentos ou confirmações escritas na lousa (ou ainda podem ser 
confeccionados cartões grandes com orientações escritas), pois assim elas compreenderão melhor.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades precisam 
ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a movimentação das 
cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que se tenha uma dupla que sirva de apoio. Quando não cadeirante mas com 
dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam 
ter sentimento de pertencimento ao grupo; já quando cadeirantes, é necessário que se eliminem os obstáculos que possam 
dificultar a mobilidade com as cadeiras. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão 
inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com 
outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar 
regras e equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um 
pé só podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária para 
que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem qualquer necessidade 
de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas orientações, pois caso a 
orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão 
do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como 
modelos, auxilia também a compreensão. É preciso que os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 14
B L O C O  3

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade de saltos; b) estimular a cooperação; c) aprender a dinâmica de saltos em distância; d) estimular 
o senso crítico; e) aprimorar a integração e coordenação de habilidades como a corrida e saltos; f) estimular a motivação.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Avalie todo o espaço para o bom desenvolvimento dos saltos, em especial as áreas de quedas.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque a atenção para uma atividade que exige força e coordenação; 
► Prepare-se e demonstre a dinâmica de saltos em distância; 
► Oriente em relação à segurança da atividade.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Orientar para correr livremente pela quadra;
► Formar duplas em que as crianças devem correr lado a lado;
► Determinar que um membro da dupla é o número 1 e o outro o número 2;
► Ao sinal do educador, quando este gritar um número (1 ou 2), o número indicado abaixa e o outro da dupla realiza 

um salto por cima do companheiro, com as duas pernas bem abertas (orientar para não bater no companheiro).
Variação: pode-se solicitar correr livremente,  e a cada sinal do educador realizar um salto tocando o solo e saltando.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Forme 4 ou 5 grupos de no máximo 5 crianças cada; 
► Determine três áreas de corrida de aproximação de até 10m. Marque um ponto de salto;
► Na sua vez, cada criança deve correr na área de aproximação e realizar o maior salto possível; 
► As demais devem observar a corrida e o salto do colega e indicar o que está certo e o que pode estar errado.
Variação e progressão: estimular as crianças a realizar o salto triplo com direito a três saltos com uma perna. 
Sugere-se reduzir ou aumentar a área de aproximação para diversificar os estímulos e estratégias.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Mantém-se a mesma organização da atividade passada;
► Dividem-se em duas equipes e todos realizam as duas modalidades de saltos;
► Somam-se os pontos de cada criança e determina-se a equipe vencedora. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Cones e instrumentos para demarcação;
• Cones de demarcação;
• Quadra poliesportiva.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
integração

Análise crítica, 
autoestima e 
motivação

Força, 
equilíbrio e 
velocidade

Salto em 
distância
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a característica de uma competição que, embora os jogadores não façam tudo ao 

mesmo tempo, a soma dos resultados individuais favorece a equipe como um todo;
► Destaque como a integração nesse caso acontece de forma diferente: cada um deve compartilhar 

suas percepções e técnicas para melhorar o resultado individual e da equipe;
► Finalize mostrando como a integração e a cooperação aparecem nas atividades individuais;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: observar as distâncias atingidas, mas com atenção ao aspecto técnico ensinado. 
Buscar incentivar os relatos sobre as diversidades de saltos e de habilidades para realizá-los. Nos 
relatos, buscar identificar se as crianças perceberam a evolução, e destacar como o aprendizado e 
melhoria na execução dos movimentos ajudam a motivar para realização das atividades.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: na atividade inicial elas podem participar normalmente, 
fazendo dupla de forma que seu colega seja seu guia e possam também diminuir o ritmo para evitar acidentes. 
Nas atividades de corrida, é preciso garantir a não existência de obstáculos. A corrida também pode ser realizada 
com colegas que atuem como guias. A operacionalização do exercício é muito importante para que eles entendam 
as modificações nos ritmos dos movimentos realizadas de acordo com os comandos do educador. Reconhecer 
o espaço anteriormente auxiliará no registro sensorial e organização neurológica da atividade. O educador pode 
organizar a atividade para que quando necessário estas crianças abaixem para que outros saltem e não para que 
saltem outras crianças. As corridas precisam também ser adaptadas para serem realizadas com guias e com pequenos 
saltos. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as 
crianças para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. Quanto 
aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita concentração. O controle 
visual deve ser mantido constantemente. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. Os comandos de voz, por 
palmas e apitos precisam ser modificados para movimentos ou confirmações escritas na lousa (ou ainda podem 
ser confeccionados cartões grandes com orientações escritas), pois assim elas compreenderão melhor.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades precisam 
ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a movimentação 
das cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que se tenha uma dupla que sirva de apoio. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior 
lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo; já quando cadeirantes, é necessário que se eliminem 
os obstáculos que possam dificultar a mobilidade com as cadeiras. Os saltos podem ser substituídos por desvios ou 
mudanças de rotas. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as 
crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência 
motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e 
equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé 
só podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: É preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização de informações que provoquem 
relações simples entre os conteúdos e a formação das palavras e dos conceitos são essenciais. Quanto mais simples 
forem as palavras, considerando um grau crescente de dificuldade,  maior chance de sucesso desses alunos na atividade.
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AULA 15
B L O C O  3

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
terrestres

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a dinâmica de saltos; b) reforçar a responsabilidade; c) iniciar a aprendizagem do salto com 
vara; d) analisar a diferença de realizar o salto com a adição do implemento; e) estimular a confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Avalie todo o espaço para o bom desenvolvimento dos saltos, em especial as áreas de quedas. Analise o estado 
de conservação das varas e oriente a manipulação destas do ponto de vista da segurança também.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Demonstre as atividades de salto com vara e proponha a reflexão sobre sua dificuldade e complexidade; 
► Enfatize a necessidade de atenção e paciência numa atividade de maior 

risco e que exigirá movimentos e ações individuais; 
► Demonstrar a dinâmica do salto exigida.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Distribua uma vara para cada criança;
► Elas devem trotar cuidadosamente com a vara na mão (segurando-a paralelamente ao tronco);
► Ao sinal do educador, as crianças devem apoiar a vara no chão e realizar 

um salto livre para frente (sem exigência de distância).

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1 
► Distribuir uma vara para cada criança. Demarcar duas linhas no chão com 

uma distância de aproximadamente 2 metros entre elas;
► As crianças devem apoiar-se na vara, na altura que acharem mais adequada, tendo em vista que deverão transpor 

da primeira para a segunda linha, sem correr, com impulsos de salto, lançando seu corpo para o outro lado.
Variação e progressão: propor que realizem o salto apenas com uma das pernas (determinando direita ou 
esquerda). Demarcar um ponto entre as linhas e propor uma pequena corrida para realizar o salto com a vara.
Atividade 2 
► Distribuir uma vara para cada criança. Demarcar duas linhas no chão com 

uma distância de aproximadamente 2 metros entre elas;
► Montar 3 ou 4 bases de saltos (circuitos), com um plinto ou caixote e um colchão para aterrissagem. As crianças devem 

realizar os seguintes exercícios: 
1) sair de cima do caixote utilizando a vara e aterrissando com os membros inferiores no chão (orientar a questão da 
aterrissagem, em especial, com o cuidado com a vara); 
2) sair do solo para o plinto utilizando a vara e aterrissando com os membros inferiores num colchão; 
3) sair de cima de um plinto utilizando a vara e aterrissando em outro plinto com os membros inferiores.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Varas de bambu (ou outro material resistente);
• Plintos ou caixotes;
• Colchões altos;
• Quadra polivalente ou campo.

Responsabilidade, 
cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
persistência

Força, 
velocidade 
e equilíbrio

Saltos e salto 
com vara
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida o grupo em 2 ou 3 equipes. As equipes devem ficar alinhadas 

imediatamente numa linha demarcada como ponto de partida;
► Deve-se montar 3 blocos de saltos com distâncias variadas e adaptadas. O primeiro bloco, com um 

salto em distância, o segundo com salto em altura e o terceiro com um salto com vara;
► Ao final dos três saltos a criança deve correr mais 5 metros e sentar atrás de um cone. Assim 

que estiver sentada, esse é o sinal para que a outra criança inicie o circuito; 
► Vence quem completar a tarefa em menos tempo;
► Pode-se realizar a melhor de 3 passagens e determinar a equipe vencedora.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Debata com as crianças a característica dos saltos com vara e como é necessária uma técnica específica para realizá-los;
► Destaque o jogo de síntese, a atenção às regras e a cooperação do grupo;
► Estimule as crianças a falar sobre a habilidade de saltos e relatar dificuldades e êxitos;
► Enfatize a necessidade de progressão e autoconfiança, exemplificando 

com a expressão do avanço e potencial de cada um;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: observar as distâncias atingidas com os saltos e a dinâmica de realização, tendo como 
premissa alavanca formada com a vara. Observar o cumprimento das orientações de segurança com o 
salto com vara para avaliar o exercício da responsabilidade. Verificar expressões de medo e receio ou 
baixo desempenho e perceber como as crianças reagem, dando margem a avaliar a autoconfiança.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nesta atividade elas podem participar normalmente, fazendo 
dupla de forma que seu colega possa ser o seu guia e possam também diminuir o ritmo para evitar acidentes. Nas 
atividades de corrida, é preciso garantir a não existência de obstáculos. A corrida também pode ser realizada com 
colegas que atuem como guias. A operacionalização do exercício é muito importante para que eles entendam as 
modificações nos ritmos dos movimentos realizadas de acordo com os comandos do educador. Reconhecer o espaço 
anteriormente auxiliará no registro sensorial e organização neurológica da atividade. As corridas precisam também 
ser adaptadas para serem realizadas com guias e com pequenos saltos, sem grandes velocidades ou grandes alturas. 
Seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de uma criança com deficiência visual, por exemplo, vendar todas as crianças 
para que sintam a experiência do cego, aguçando outros sentidos como os da audição, do olfato e do tato.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, 
mas é sempre importante chamar a atenção delas para o desenvolvimento das atividades com muita 
concentração. O controle visual constante deve ser mantido. Os comandos combinados com elas precisam 
ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. 
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: as atividades precisam 
ser realizadas com auxílio de outros colegas, pois quando são cadeirantes precisam de auxílio para a movimentação 
das cadeiras, e quando não cadeirantes, é bom que se tenha uma dupla que sirva de apoio. Quando não cadeirante mas 
com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e 
possam ter sentimento de pertencimento ao grupo; já quando cadeirantes, é necessário que se eliminem os obstáculos 
que possam dificultar a mobilidade com as cadeiras. Os saltos podem ser substituídos por desvios ou mudanças de 
rotas criando circuitos. Seria interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças 
sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou saltar em um pé só podem ser 
situações vivenciadas para deixar uma atividade mais próxima da realidade da criança com deficiência motora.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária para que 
estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem qualquer necessidade de 
adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas orientações, pois caso a orientação 
seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode 
ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia 
também a compreensão. É preciso que inclusive os ritmos das corridas e das paradas sejam operacionalizados.
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AULA 1
B L O C O  4

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) promover adaptação ao meio líquido; b) estimular a cooperação e a integração; c) estimular ação de imersão e controle 
respiratório; d) promover adaptação ao meio líquido com e sem deslocamentos; e) desenvolver a confiança e a autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Não manter as crianças dentro da piscina muito perto uma das outras para evitar pânico e atentar se todas 
conseguem tocar os pés no fundo da piscina, de modo que suas cabeças fiquem fora da água. Atenção: 
o educador deverá sempre estar dentro da água para atender possíveis ocorrências emergenciais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Enfatize as características das atividades na piscina em relação à segurança de 

todos e a adaptação que será gradual às atividades no meio líquido. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Caminhada para o reconhecimento da piscina (10 minutos) e familiarização do espaço de aula no contexto do meio líquido.
► Promova caminhadas em várias dinâmicas, deixando a criança explorar algumas possibilidades como: 
► Caminhar contornando a piscina, apoiando uma das mãos na borda;
► Caminhar utilizando um “espaguete” como apoio;
► Caminhar sem apoio material e das mãos;
► Caminhar em direções alternadas, mais rápido.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► As crianças deverão, com o auxílio do educador, entrar na água e se manter na posição vertical; 
► No comando do educador deverão seguir as seguintes variáveis abaixo descritas:
► Manter uma das mãos na borda e a outra pinçando o nariz para evitar inalação de água (para aqueles inseguros). No 

comando do educador, as crianças deverão imergir a cabeça na água apenas até o nariz (evitar contato da água com os 
olhos). Realizar 6 séries de 1 minuto. A cada série a criança deverá aumentar os índices de imersão da cabeça na água; 

► Soltar a mãos da borda e vagarosamente deslocar para frente com uma das mãos pinçando o nariz para evitar 
inalação de água (para aqueles inseguros). As crianças deverão colocar apenas a face na água com os olhos fechados. 
Realizar 6 séries de 1 minuto. A cada série a criança deverá aumentar os índices de imersão da cabeça na água;

► Com as mãos soltas da borda, vagarosamente deslocar para frente com uma das mãos pinçando o nariz para 
evitar inalação de água (para aqueles inseguros). As crianças deverão, com a cabeça fora da água, inspirar 
oxigênio (encher os pulmões de ar), colocar a cabeça na água apenas até o nariz (evitar contato com os olhos) e 
expirar o oxigênio (esvaziando os pulmões) pela boca vagarosamente, soltando bolhas dentro da água. Repetir 
6 séries de 1 minuto. A cada série, a criança deverá aumentar os índices de imersão da cabeça na água; 

► Realizar duas voltas caminhando na piscina utilizando um “espaguete” como apoio. 
Ao sinal do educador, submergir/afundar e sentar no fundo da piscina; 

► Realizar a mesma atividade do item anterior, mas sem apoio de materiais; 
► Idem ao anterior, mas caminhando de costas.
Progressão e variação: aumentar os tempos de imersão, o número de 
séries (repetições) e reduzir o tempo de apoio nas bordas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• 25 flutuadores, também conhecidos 

como “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima 
e confiança

Força e 
equilíbrio 

Adaptação, controle 
respiratório no meio 
líquido e submersão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► As crianças deverão, com o auxílio do educador, entrar na água e manter-se na posição vertical com uma bola. No 

comando do educador, elas deverão seguir as seguintes orientações: 
a) manter-se de costas para uma das bordas e sua bola posicionada na água à sua frente;  
b) no comando do educador, deverão com apenas a cabeça tentar transportar a bola 
para a borda oposta (para os inseguros colocar a mão pinçando o nariz). 

► Realizar 5 séries de 2 minutos; 5 séries de 1 minuto; 5 séries de 30 segundos. A cada 
série, a criança deverá chegar na borda oposta antes de acabar o tempo.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Mostre a importância do autoconhecimento relacionado às possibilidades do corpo no meio líquido;
► Questione sobre as dificuldades e sensações das atividades na piscina;
► Incentive a persistência e estimule a autoestima e confiança num contexto no qual a 

adaptação e a transição para atividades mais complexas podem ser mais lentas;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar o padrão de imersão, sem ocorrência de pânico ou absorção de água. Avaliar nos deslocamentos a 
progressão de sensação de insegurança e medo para posturas mais seguras. Observar a questão da confiança no grupo 
e no educador como aspecto que pode influenciar no desempenho das aulas, no contexto específico no meio líquido.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas com a organização de 
duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada medida entre realizar junto e a facilitação 
para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. A utilização de flutuadores 
em conjunção com a formação de duplas também pode ser outra forma de auxílio e adaptação. A operacionalização 
das atividades também é essencial para que possam desenvolver a sensibilidade nas atividades na água.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, as 
atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou flutuadores) 
ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante mas com dificuldades 
de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter sentimento 
de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe atentamente a profundidade da piscina (podendo 
ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a 
força da água. Nas atividades de revezamento, o auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação 
possível. As atividades na água podem exigir uma maior movimentação, pois em meio aquoso estas crianças conseguem 
uma flexibilidade muscular maior. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, 
na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra 
deficiência motora, por exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras 
e equipamentos que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma 
perna em uma piscina mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade 
da realidade da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 2
B L O C O  4

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) promover aprendizagem da propulsão; b) reforçar a cooperação do grupo; c) aprender a submergir; d) realizar 
propulsão; e) aprimorar o controle respiratório; f) fortalecer a confiança no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Não manter as crianças dentro da piscina muito perto umas das outras para evitar pânico e atentar se todas 
conseguem tocar os pés no fundo da piscina de modo que suas cabeças fiquem fora da água. Atenção: 
o educador deverá sempre estar dentro da água para atender possíveis ocorrências emergenciais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Enfatize as características das atividades na piscina em relação à segurança de 

todos e a adaptação que será gradual às atividades no meio líquido; 
► Retomar a evolução e aprendizagem de imersão e adaptação ao meio líquido e introduzir a questão da propulsão.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Realizar duas voltas caminhando na piscina utilizando um “espaguete” como apoio. Ao sinal do 

educador, afundar/submergir e sentar no fundo da piscina, retomando a caminhada;
► Realizar a mesma atividade do item anterior, mas sem apoio de materiais;
► Idem ao anterior, mas caminhando de costas;
► Manter-se em decúbito ventral, segurando na borda da piscina com as duas mãos. Realizar 

atividade de propulsão das pernas/pés. Repetir 4 a 6 séries de 10 segundos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar duas equipes e cada uma será dividida em dois grupos totalizando 

quatro grupos com o mesmo número de crianças cada;
► A atividade ocorrerá nas seguintes condições: cada equipe deverá segurar na borda da 

piscina com a maior dimensão (comprimento), uma de frente para outra; 
► Todas as crianças, lado a lado, deverão manter o corpo na posição 

horizontal com pernas estendidas no meio líquido; 
► Duas bolas são colocadas no centro da piscina pelo educador;
► No comando do educador, um grupo de cada equipe deverá bater as pernas na água fazendo com que 

as bolas do centro fiquem mais perto possível da borda do opositor. Depois do tempo de execução, 
dar início à mesma atividade com o outro grupo, que vai descansar para as outras séries;

► Vence a equipe que conseguir deixar a bola mais perto da borda adversária;
► Realizar 6 séries de 10 segundos para cada grupo; 6 séries de 15 segundos 

para cada grupo; 5 séries de 20 segundos para cada grupo.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Flutuador, “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
persistência

Força, 
equilíbrio e 
coordenação 

Controle respiratório, 
submersão e propulsão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar dois grupos e posicioná-los cada um nas bordas das extremidades da piscina;
► Em cada grupo formar trios e apenas uma das crianças receberá um espaguete; 
► Com o auxílio do educador, duas crianças em pé na água, deverão segurar o espaguete, uma 

em cada extremidade, de forma a puxar a terceira criança do trio em direção à borda oposta da 
piscina. A terceira criança, em decúbito ventral com os dois braços encaixados no espaguete, 
deverá bater pernas na intenção de auxiliar no deslocamento até a borda oposta;

► Ao chegar na borda oposta, deverão retornar para o grupo de origem e trocar a função da dupla, 
aquele que estava puxando vai bater pernas por 10 minutos; 2 séries de 10 minutos;

► Vence a equipe que atravessar mais vezes até a borda oposta no tempo determinado.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize as novas habilidades aprendidas em aula, com foco na persistência na autoestima;
► Mostre a importância do autoconhecimento relacionado às possibilidades do corpo no meio líquido;
► Questione sobre as dificuldades e sensações das atividades na piscina;
► Reforce o respeito às diferenças;
► Incentive a persistência e estimule a autoestima num contexto no qual a adaptação 

e a transição para atividades mais complexas podem ser mais lentas. 
Avaliação: identificar o padrão de movimento e deslocamento previsto pela propulsão; caso não ocorra, 
retomar padrões de flutuabilidade, confiança e capacidades físicas. Avaliar sinais de medo e receio no caso da 
propulsão, e retomar as características do meio líquido demonstrando a evolução, estimulando a confiança.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas 
com a organização de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a 
dada medida entre realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam 
ter autonomia na sua realização. A utilização de flutuadores em conjunção com a formação de 
duplas também pode ser outra forma de auxílio e adaptação. A operacionalização da atividade com 
estas crianças pode auxiliar na organização cerebral do movimento e facilitar a realização.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante mas 
com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão 
e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe atentamente a 
profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade 
de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades de revezamento, o auxílio de parceiros 
(colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. As atividades na água podem exigir uma maior 
movimentação, pois em meio aquoso estas crianças conseguem uma flexibilidade muscular maior. Também 
é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, 
com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os 
coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina 
mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade 
da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 3
B L O C O  4

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a propulsão e deslocamento no meio líquido; b) aprimorar deslocamentos na 
piscina; c) aprimorar o controle respiratório; d) fortalecer a confiança no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Não manter as crianças dentro da piscina muito perto umas das outras para evitar pânico e atentar se todas 
conseguem tocar os pés no fundo da piscina de modo que suas cabeças fiquem fora da água. Atenção: 
o educador deverá sempre estar dentro da água para atender possíveis ocorrências emergenciais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Enfatize a combinação de várias habilidades para o desenvolvimento das atividades na piscina. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas;
► Cada integrante da dupla ficará em uma borda da piscina;
► Ao sinal do educador, uma criança da dupla terá que se deslocar por imersão até a outra borda;
► A criança deverá dar um abraço no colega para que este possa realizar o movimento para o lado oposto;
► A imersão poderá ter etapas de respiração necessárias. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Cada criança deverá deslocar-se paralelamente à borda da piscina evitando o contato com a parede; 
► No comando do educador, elas seguirão as seguintes orientações: deslocar-se frontalmente todas na 

mesma direção por um tempo de 1 minuto; Após este tempo deverão deslocar da mesma forma para 
o lado oposto sofrendo a resistência da água por mais 1 minuto; Realizar 10 séries de 1 minuto; 

► A cada série o aluno deverá reduzir seu número de contato com a parede ou queda na água; 
► Realizar pausas e avaliar o nível de esforço da turma. Os educadores 

deverão estar dentro da piscina por motivos de segurança.
Progressão: ampliar o padrão de deslocamento lateralmente e de costas. Pode-se introduzir 
noções básicas das braçadas do nado livre e cachorrinho. Pode-se colocar flutuadores para realizar 
o deslocamento com a propulsão, mãos livres e os flutuadores na região do peito.
Variação: a criança deverá entrar na água com auxílio do educador e se manter de pé.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
persistência

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Controle respiratório, 
submersão e propulsão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar quartetos com apenas uma bola; 
► Cada grupo será distribuído da seguinte forma: 2 são os jogadores de linha e 2 os goleiros; 
► No comprimento da lateral da piscina, distribuir quanto grupos forem possíveis (de acordo com segurança);
► No comando do educador aqueles 2 jogadores de linha se deslocam andando e trocando 

passes com as mãos. Ao chegar próximo ao goleiro, as posições se invertem: um dos 
jogadores torna-se goleiro e outro de linha e vai em direção ao outro gol;

► Termina o jogo quando todos passearem pelas posições. 
Variação e progressão: podem-se determinar posições fixas e o tempo de jogo, contando-se os gols. 
Pode-se exigir mais velocidade com pequenos trechos com braçadas. Pode-se colocar flutuadores 
para realizar o deslocamento com a propulsão, mãos livres e os flutuadores na região do peito.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a situação de jogo com bola na piscina e enfatize a cooperação;
► Quais as dificuldades e descobertas? Estimule a autoestima e a persistência; 
► Retome as discussões de cooperação e integração agora numa situação de jogo na água;
► Busque a reflexão sobre as diferenças de locomoção dentro da água;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: avalie o padrão de deslocamento tanto em aspectos de velocidade e confiança, 
observando o nível de necessidade de apoio do educador ou da borda da piscina. No caso de 
propulsão com flutuadores, observar a distância, velocidade do movimento sob o ponto de vista 
também da segurança e confiança das crianças. Verificar a situação de cooperação do grupo, 
na qual espera-se o apoio mútuo para a superação das adversidades no meio líquido.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas 
com a organização de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada 
medida entre realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter 
autonomia na sua realização. A utilização de flutuadores em conjunção com a formação de duplas 
também pode ser outra forma de auxílio e adaptação. As atividades de imersão precisam ser muito 
explicadas para que não cause pânico e o jogo de síntese necessita de voz de comando constante.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com 
maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe 
atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou 
ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades de revezamento, o 
auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. Também é interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina mais 
rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da 
criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 4
B L O C O  4

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender a saltar na piscina; b) iniciar a dinâmica de salto com intenção de mergulho; c) aprimorar a habilidade de 
submergir; d) aprimorar a habilidade de controle respiratório; e) integrar habilidade de movimentos no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Não manter as crianças dentro da piscina muito perto umas das outras para evitar 
pânico e atentar se todas conseguem tocar os pés no fundo da piscina de modo que 
suas cabeças fiquem fora da água. Orientar a nova dinâmica com os saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Destaque a iniciação ao mergulho e saltos na piscina e como a integração das habilidades pregressas 

é fundamental para o modo como as crianças evoluíram para chegar nesse momento.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Cada criança deverá deitar na posição de decúbito ventral na borda da piscina sobre colchonetes com os braços 

imersos no meio líquido. No comando do educador, as crianças deverão jogar água com as mãos para tentar 
atingir seu próprio corpo em 3 séries de 30 segundos. Depois jogar nos colegas ao lado, 3 séries de 30 segundos;

► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina; 
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina à frente da borda de cada grupo. Cada criança 

do grupo deverá sentar na borda da piscina e com os dois braços apoiados na borda deverá lançar o 
corpo para o educador na água, que deverá evitar o contato do rosto da criança no meio líquido. Assim 
que o educador pegá-la, a criança deverá por conta própria imergir seu rosto na água, podendo ou 
não pinçar o nariz e, logo em seguida, deverá sair da piscina em direção ao seu grupo. 5 minutos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina;
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina à frente da borda de cada grupo; 
► Cada criança do grupo deverá posicionar de pé na borda da piscina e lançar-se ao educador na 

água na posição vertical que deverá evitar o contato do rosto da criança no meio líquido; 
► Assim que o educador pegá-la, a criança deverá, por conta própria, imergir seu rosto na água podendo 

ou não pinçar o nariz, e logo em seguida, deverá sair da piscina em direção ao seu grupo. 
Variação e progressão: alternar as formas de saltos (da posição sentada; de pé; com passos e saltos; com uma bola 
ou flutuador na mão, caindo sem apoio do educador). Essas variações podem ser executadas individualmente.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• 15 colchonetes;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e integração

Confiança, 
persistência e 
responsabilidade.

Força, 
equilíbrio e 
coordenação.

Saltos, controle 
respiratório e 
submersão.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina; 
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina à frente da borda de cada grupo; 
► Cada criança do grupo deverá entrar na água livremente: a partir da posição sentada, de pé, saltando;
► Educador conduzirá seu equilíbrio (perceber aquela que ainda apresenta insegurança) ou aterrissagem; 

neste caso a criança poderá pinçar o nariz para evitar inalação de água (para aquelas inseguras);
► Ao cair na água, a criança recebe um implemento (bola, ou qualquer outro objeto leve) e deve 

conduzi-lo até a outra borda. Ao colocar o objeto lá, o outro do grupo pode saltar;
► O grupo que terminar a série primeiro vence. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a situação de jogo com bola na piscina e estimule a buscar 

semelhanças e diferenças com outras atividades; 
► Estimule o senso crítico e conhecimento de si. Nesse tipo de atividade sou 

melhor na água ou solo? No que senti mais dificuldade?
► Reforce a discussão na noção de grupo numa situação adversa que é o meio líquido, 

além da cooperação e da responsabilidade com a segurança de todos;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique o padrão de salto para que ocorra no mínimo com a retirada de um dos pés do 
solo. No mergulho, identifique aquelas que pinçam ou não o nariz, evidenciando assim, evolução do 
padrão de imersão (identificar também se o pinçamento ocorre apenas na ocasião do salto). Observar 
a reação das crianças em relação a medo ou anseio para a verificação de padrões de confiança no meio 
líquido. Formar dinâmica de conversas sobre a experiência para identificar níveis de confiança.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas com a organização 
de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada medida entre realizar junto e a 
facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. A utilização de 
flutuadores em conjunção com a formação de duplas também pode ser outra forma de auxílio e adaptação. As 
atividades iniciais devem ser realizadas garantindo o não contato com outras crianças para não causar pânico.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante mas 
com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão 
e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos, é necessário que se observe atentamente a 
profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade de 
cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades de revezamento, o auxílio de parceiros (colegas 
ou educadores) também é uma adaptação possível. Nas atividades de salto, é importante que para estas crianças 
as entradas na piscina ocorram a partir das bordas e a realização das imersões sejam discutidas se mantidas ou 
não. Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em 
uma piscina mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da 
realidade da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 5
B L O C O  4

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar o controle respiratório; b) aprimorar o controle respiratório com submersão do corpo todo; c) desenvolver 
controle respiratório em combinação com propulsão e deslocamentos; d) evidenciar a necessidade de persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Não manter as crianças dentro da piscina muito perto umas das outras para evitar 
pânico e atentar se todas conseguem tocar os pés no fundo da piscina de modo que 
suas cabeças fiquem fora da água. Orientar a nova dinâmica com os saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Cada criança deverá segurar na borda da piscina na posição de pé, uma das mãos 

poderá pinçar o nariz para evitar inalação de água (para aquelas inseguras);  
► No comando do educador a criança deverá imergir toda a cabeça na água com os olhos fechados e rapidamente 

subir. Realizar 5 séries de 1 minuto. A cada série a criança deverá aumentar o número de imersão da cabeça na água;
► Cada criança deverá segurar na borda da piscina na posição de pé; uma das mãos 

poderá pinçar o nariz para evitar inalação de água (para aqueles inseguros);
► No comando do educador a criança deverá, fora d’ água, inspirar oxigênio (encher pulmões) e em 

seguida imergir toda a cabeça na água com os olhos fechados expirando oxigênio (esvaziando 
pulmões) pela boca fazendo bolhas e rapidamente subir. Realizar 5 séries de 1 minuto. A 
cada série a criança deverá aumentar o número de imersões da cabeça na água.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Cada criança deverá segurar na borda da piscina na posição em pé. A partir de agora não deverá mais pinçar o nariz; 
► No comando do educador a criança deverá, fora d’água, inspirar oxigênio (encher pulmões) e em seguida 

imergir toda a cabeça na água com os olhos fechados expirando oxigênio (esvaziando pulmões) pelo 
nariz fazendo bolhas na água, retornando rapidamente à superfície. Realizar em torno de 10 séries de 
1 minuto. A cada série a criança deverá aumentar a quantidade de imersões da cabeça na água;

► Formar duplas e cada uma com apenas um flutuador. As crianças da dupla deverão posicionar-se em pé na 
piscina e posicionar o flutuador como uma referência para que, uma por vez, passe por baixo dele mergulhando;

► A cada passagem trocam-se as funções nas duplas. 
Variação e progressão: utilizar um arco submerso, e orientar que a criança passe por dentro do arco. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• 15 aros (bambolês);
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e integração

Confiança, 
persistência e 
responsabilidade

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Controle 
respiratório e 
submersão.



160

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina; 
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina segurando 

um flutuador ou arco (de acordo com o nível da turma);
► Cada criança do grupo deverá entrar na água livremente: a partir da posição sentada, 

de pé, saltando. O educador deve enfatizar que a entrada é livre; 
► Ao cair na água a criança recebe uma bola que deve ser conduzida até 

o local onde encontra-se o educador com o flutuador;
► Ao chegar próximo ao flutuador a criança deve jogar a bola por cima deste e passar por baixo mergulhando; 
► Ao emergir deve pegar a bola e entregar ao companheiro que se encontra do outro lado e que deve repetir a ação; 
► O grupo que terminar a série primeiro vence o desafio. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Demonstre como a melhora das crianças tem sido eficaz e gradual; 
► Enfatize as pequenas vitórias e estimule a confiança e autoestima;
► Com a insegurança de alguns, explique a noção da individualidade e histórico 

pessoal de cada um, reforçando o respeito às diferenças;
► Ressalte a importância da atenção de todos para a segurança da atividade na piscina. 
Avaliação: verificar o padrão de inspiração e, em especial, de expiração submersa, observando a expiração 
da maior quantidade de ar possível. Nas atividades com deslocamento, observar se há a inspiração e 
expiração nos momentos corretos, ou seja, inspirar num momento imediatamente anterior à submersão e 
expirar submerso. Observar a reação das crianças em relação a medo ou anseio para a verificação de padrões 
de confiança no meio líquido e à possível inalação de água como indicador de dificuldade de controle de 
expiração submerso. Formar dinâmica de conversas sobre a experiência para identificar níveis de confiança.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas com 
a organização de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada medida 
entre realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na 
sua realização. A utilização de flutuadores em conjunção com a formação de duplas também pode ser 
outra forma de auxílio e adaptação. A operacionalização das atividades é importante para que a criança 
compreenda o movimento e na atividade final (jogo de síntese) é preciso que elas realizem movimentos 
adaptados como contornar o flutuador por exemplo, mas a manutenção do contato é essencial.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com 
maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe 
atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda 
a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades finais, é importante que as 
crianças mantenham o contato com o flutuador e os movimentos podem ser adaptados. Também é interessante 
abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar 
as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina mais 
rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da 
criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 6
B L O C O  4

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar o desenvolvimento de habilidades no meio líquido; b) estimular a cooperação 
e integração; c) estimular ação de imersão e controle respiratório; d) aprimorar o 
deslocamento em meio líquido; e) desenvolver a confiança e autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Enfatize a evolução e adaptação ao meio líquido alcançadas por todos. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► As crianças devem caminhar livremente na piscina em duplas; 
► Um da dupla é o mestre e deve realizar posições e ações variadas na água; 
► O outro da dupla deve imitá-lo;
► Após 4 minutos, trocam-se as funções. 
Variação e progressão: podem-se alternar as duplas e funções ao comando do educador. 
Sugere-se incluir materiais para estimular a criatividade das imitações e posições. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► As crianças deverão posicionar-se na borda da piscina e no comando do educador deslocar-se lateralmente de pé 

na direção da borda oposta imergindo totalmente a cabeça na água. Deverão, com a cabeça fora d´água, inspirar 
(encher os pulmões da ar) e com a cabeça dentro da água expirar (esvaziar os pulmões) pela boca vagarosamente. 
Realizar 5 séries de 1 minuto. A cada série a criança deverá aumentar o número de imersões na água;

► A criança deverá manter-se de costas para uma das bordas e sua bola posicionada na água à sua 
frente. No comando do educador as crianças deverão com apenas a cabeça tentar transportar/
empurrar a bola para a borda oposta. Realizar 5 séries de 2 minutos, 5 séries de 1 minuto; 5 séries de 
30 segundos. A cada série a criança deverá chegar na borda oposta antes de acabar o tempo.

Progressão e variação: aumentar os tempos de imersão, número de séries e reduzir o tempo de apoio nas bordas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima 
e confiança

Força e 
equilíbrio 

Adaptação, controle 
respiratório no meio 
líquido e submersão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar duplas. Posicioná-los de costas para a parede da piscina; 
► O educador controla o tempo de imersão sem expiração; 
► Vence aquele que subir por último;
► Iniciar com 3 segundos, depois 5 /6 /7 /8 /9 /10 segundos caso o educador identifique que há possibilidade 

de aumentar o tempo sem comprometer a segurança das crianças; isto ficará a seu critério.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Mostre a importância do respeito às diferenças, em especial na atividade de apneia do jogo de síntese;
► Demonstre como o treinamento e persistência são essenciais no esporte e na vida;
► Estimule a expressão das crianças com suas dificuldades e êxitos, com 

foco no desenvolvimento da confiança e autoestima; 
► Lembre a todas que a aprendizagem é processual. 
Avaliação: identificar o padrão de imersão sem ocorrência de pânico ou absorção de água. Avaliar, nos 
deslocamentos, a progressão de sensação de insegurança e medo, e o controle da bola como um dos 
parâmetros de melhora de adaptação. Manter a observação da questão da confiança no grupo e no educador 
como aspecto que pode influenciar no desempenho das aulas, no contexto específico no meio líquido.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas com a 
organização de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada medida entre 
realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas 
boias) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante mas 
com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior 
lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe 
atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou 
ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Também é interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina mais 
rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da 
criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
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AULA 7
B L O C O  4

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a habilidade de propulsão; b) reforçar a necessidade de cooperação;  
c) aprimorar a dinâmica de submergir; d) aprimorar a propulsão e deslocamento;  
e) aprimorar o controle respiratório; f) fortalecer a confiança no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Reforçar todas as orientações específicas da piscina, em especial com o aumento da 

complexidade das atividades que irão exigir mais controle respiratório e propulsão.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duplas;
► Uma criança da dupla deverá ficar em pé e segurar as duas mãos de seu colega. 

Este deverá estar em decúbito ventral (barriga para baixo);
► Peça para que a criança que está em pé se desloque puxando sua dupla;
► A criança que está sendo puxada deverá colocar sua face na água e tentar ficar imersa durante o 

maior tempo possível. Pode-se sugerir que bata os pés e verifique o que muda na atividade;
► Troque as posições.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Em duplas, realizar duas voltas de pernada. Enquanto um realiza a pernada, o outro 

lhe dará sustentação, apoiando a sua mão. Depois, os papéis se invertem;
► Realizar duas voltas de pernada com o flutuador (“espaguete”) como sustentação;
► Realizar duas voltas de pernada com a prancha como sustentação;
► Com o flutuador ou prancha a dupla pode ser mantida ou não. Se sim, importante que um 

da dupla caminhe ao lado do companheiro e o incentive a realizar a atividade.
Variação e progressão: pode-se realizar a atividade com a pernada submersa. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima 
e confiança

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Propulsão e controle 
respiratório
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Forme duas equipes e as disponha em colunas. As crianças realizarão um revezamento;
► Elas deverão realizar a propulsão em decúbito ventral (estilo nado crawl);
► Pode-se determinar o uso ou não de um apoio como prancha ou flutuador; 
► A criança deverá atravessar a piscina e ao chegar na outra borda deve cumprimentar o parceiro com as mãos 

(simbolizando a passada do bastão). A próxima deve assumir o jogo, realizando a mesma atividade;
► Vence a equipe que chegar primeiro com todos os componentes.
Variação e progressão: pode-se utilizar o estilo “cachorrinho” com um flutuador passando nas axilas da 
criança e estimular a propulsão. Introduzir outros tipos de propulsão e determinar um para cada rodada. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Mostre como a propulsão é um componente importante para o melhor desempenho. E, como para 

muitas coisas na vida, precisamos agregar várias habilidades. Que, em muitas vezes, o que importa é o 
conjunto de habilidades que desenvolvemos. Com isso, também reforce a autoestima e confiança;

► Enfatize como é importante ter uma dupla que o apoie e o incentive na direção correta, com a atividade 
de desenvolvimento dos conteúdos, enfatizando a cooperação e o respeito às diferenças.

Avaliação: observar o desenvolvimento da velocidade na piscina com indicativo da propulsão. Identificar o 
padrão de movimento e deslocamento previsto pela propulsão. Avaliar a melhora da propulsão do ponto de 
vista qualitativo, tendo como ponto de análise a dispensa ou não necessidade da prancha ou flutuador. Realizar 
observação sistemática e colher depoimentos das crianças. Verificar a cooperação do grupo pela observação 
da intenção de cada um em superar as adversidades do meio líquido em prol do desempenho da equipe.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas com a organização 
de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada medida entre realizar junto e 
a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. A utilização 
de flutuadores em conjunção com a formação de duplas também pode ser outra forma de auxílio e adaptação.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com 
maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe 
atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou 
ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades de revezamento, o 
auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. Também é interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina mais 
rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da 
criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) introduzir o controle de bola no meio líquido; b) reforçar o respeito às diferenças; 
c) iniciar a aprendizagem do controle de bola na água; d) aprimorar a propulsão e submersão; 
e) estimular o deslocamento com a bola; f) incentivar a autoconfiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Apresente a nova dinâmica de introduzir o controle de bola na piscina como uma evolução ou 

diversidade das atividades aquáticas. Destaque a evolução de aprendizagem do grupo. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duas fileiras dentro da piscina;
► O primeiro de cada fila com uma bola na mão;
► A atividade começa com o primeiro passando a bola por baixo das pernas. O 

segundo faz o mesmo movimento e assim sucessivamente.;
► Quando a bola chegar no último, esse vem segurando a bola em propulsão de 

pernas até o primeiro lugar da fila e recomeça as passagens de bola;
► Quando todos passarem de trás para frente a atividade é finalizada;
► Ganha quem completar primeiro o ciclo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em duplas;
► Cada dupla com uma bola;
► De frente para o outro numa distância de aproximadamente 2 metros, um da dupla joga a bola enquanto 

o outro pega a bola no ar, mergulha superficialmente e emerge para devolver a bola lançada;
► A dupla deve se descolar no comprimento ou largura da piscina. Assim que 

atingirem o trajeto total determinado, invertem-se as posições.
Progressão e variação: mantém as duplas e, em sustentação na água com a propulsão, as duplas 
trocam passes se deslocando de um lado a outro da piscina. Pode-se realizar a atividade em trios.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Criatividade 
e confiança

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Submersão, 
propulsão e controle 
de bola na água

AULA 8
B L O C O  4 
NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
polo
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma trios. Montam-se mini gols nas bordas;
► O objetivo é realizar trocas de passes para concluir com um gol;
► As equipes se enfrentam na dinâmica de ataque e defesa.
Variação e progressão: varia-se o espaço da piscina delimitado. Acrescenta-se a função de goleiro e revezam-
se nas funções. Alternam-se os alvos: gols, arcos, cestos, baldes e outros que estimulem a diversidade de 
movimentos. Estimular que estes realizem a propulsão ao invés de caminhar, imprimindo mais velocidade.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a situação de jogo na piscina. Ressalte as diferenças no ambiente terrestre;
► Busque o reforço da integração numa situação na qual a comunicação verbal é mais difícil;
► Estimule a criatividade da estratégia para o jogo (velocidade, amplitudes de passes);
► Retome a reflexão sobre as diferenças de locomoção dentro da água.
Avaliação: avalie o padrão de deslocamento, tanto em aspectos de velocidade e confiança como a bola pode 
influir nas dinâmicas propostas. Observar a precisão de recepção da bola como parâmetro de avaliação do 
controle desta. Observar os diálogos e intenções de apoio um ao outro no intuito de verificar a percepção 
e ciência das crianças em relação às diferenças de habilidade, confiança nas atividades aquáticas.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas com a organização 
de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada medida entre realizar junto e 
a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. Na realização 
da atividade inicial elas podem ser as primeiras pois assim passam a bola, mesmo que a recepção seja mais difícil. 
A utilização de flutuadores em conjunção com a formação de duplas também pode ser outra forma de auxílio e 
adaptação. As atividades de síntese podem ser adaptadas com a realização em conjunto com companheiros guias. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com 
maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe 
atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou 
ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades com bolas pode-se 
modificar os movimentos passando com as bolas ao lado do corpo, evitando o desequilíbrio e no jogo final elas 
podem ser colocadas em espaços que diminuam a movimentação, como, por exemplo, próximos ao gol. Também 
é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, 
com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os 
coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina 
mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade 
da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) introduzir o controle de bola no meio líquido; b) reforçar o respeito às diferenças; 
c) iniciar a aprendizagem do controle de bola na água; d) aprimorar a propulsão e submersão; 
e) estimular o deslocamento com a bola; f) incentivar a autoconfiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Apresente a nova dinâmica de introduzir o controle de bola na piscina como uma evolução ou 

diversidade das atividades aquáticas. Destaque a evolução de aprendizagem do grupo. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em duas fileiras dentro da piscina;
► O primeiro de cada fila com uma bola na mão;
► A atividade começa com o primeiro passando a bola por baixo das pernas. O 

segundo faz o mesmo movimento e assim sucessivamente.;
► Quando a bola chegar no último, esse vem segurando a bola em propulsão de 

pernas até o primeiro lugar da fila e recomeça as passagens de bola;
► Quando todos passarem de trás para frente a atividade é finalizada;
► Ganha quem completar primeiro o ciclo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Divida a turma em duplas;
► Cada dupla com uma bola;
► De frente para o outro numa distância de aproximadamente 2 metros, um da dupla joga a bola enquanto 

o outro pega a bola no ar, mergulha superficialmente e emerge para devolver a bola lançada;
► A dupla deve se descolar no comprimento ou largura da piscina. Assim que 

atingirem o trajeto total determinado, invertem-se as posições.
Progressão e variação: mantém as duplas e, em sustentação na água com a propulsão, as duplas 
trocam passes se deslocando de um lado a outro da piscina. Pode-se realizar a atividade em trios.



167

AULA 9
B L O C O  4

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar o saltar na piscina; b) estimular a solidariedade; c) aprimorar a dinâmica de salto 
com intenção de mergulho; d) aprimorar a habilidade de submergir; e) aprimorar a habilidade 
de controle respiratório; f) integrar habilidade de movimentos no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos 
realizarem as atividades com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à 
segurança (ralos, bordas, paredes e outros), em especial, agora numa dinâmica com saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Enfatize sempre as características das atividades na piscina, em relação à segurança 

de todos, em especial nessa aula que envolverá saltos e mergulhos. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina;
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina à frente da borda de cada grupo; 
► Cada criança do grupo deverá entrar na água livremente: a partir da posição sentada, de pé, saltando;
► O educador poderá conduzir seu equilíbrio ou aterrissagem;
► Logo em seguida deverá continuar até a outra borda por meio da propulsão 

que lhe convir (pode-se utilizar algum tipo de flutuador).

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina; 
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina à frente da borda 

de cada grupo para certificar a aterrissagem das crianças;
► Cada criança do grupo deverá saltar verticalmente dentro da piscina com 

as pernas juntas e braços ao lado ao corpo (agulha); 
► Após a aterrissagem a criança deverá sair em direção ao seu grupo;
► Realizar 4 séries de 2,5 minutos. A cada série o grupo deverá saltar mais vezes.
Variação e progressão: alternar os tipos de saltos (incentive o movimento de braços e 
pernas; ou saltar ao tentar rebater uma bola). Inclua alguns destinos delimitados como um 
arco (salto “agulha” dentro do arco) ou espaços delimitados por flutuadores. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação, 
integração e 
solidariedade

Confiança, 
persistência e 
responsabilidade

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Saltos, controle 
respiratório e 
submersão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar duas equipes. Dividir cada uma em pequenos grupos de no mínimo 4 e máximo 6 integrantes;
► No comando do educador uma criança por vez de cada equipe deverá saltar livremente 

na piscina e deslocar-se o mais rápido possível até a borda oposta; 
► Só será permitido o salto do próximo integrante quando a criança da frente tocar na borda; 
► Vencerá a equipe que conseguir, no tempo delimitado, que todas as crianças do grupo atinjam a borda oposta; 
► Repetir a atividade de acordo com o nível do grupo. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a dinâmica dos saltos na piscina e em qual modalidade eles observam similaridades;
► Questione sobre as dificuldade e desafios caso eles fossem colocados para 

saltar de um bloco ou prancha mais alto que a borda da piscina;
► Qual seria o sentimento desse desafio? Medo, tensão, liberdade?;
► Reforce a ideia de progressão e utilize analogias como “ninguém aprende a voar voando”. 

Explique que o processo se mantém. Estimule confiança e autoestima;
► Enfatize a cooperação, integração e solidariedade em relação a situações ocorridas no jogo. 
Avaliação: verifique o padrão de salto para que ocorra a retirada dos dois pés do solo. Verifique a 
formação de figuras no ar também como indicativo da confiança e adaptação ao meio líquido (já que as 
crianças podem focar mais no salto, com pouco receio do mergulho). No mergulho, identifique aqueles 
que pinçam ou não o nariz, evidenciando assim, evolução do padrão de imersão ou atrapalhando a 
formação da figura no salto. Observar a intenção das crianças em ajudar aqueles menos habilidosos 
ou que ainda apresentam algum receio como indicativo também do exercício da solidariedade.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: estas atividades podem ser realizadas com 
a organização de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada 
medida entre realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam 
ter autonomia na sua realização. A utilização de flutuadores em conjunção com a formação de 
duplas também pode ser outra forma de auxílio e adaptação. As orientações quanto ao salto e a 
recuperação na piscina antes que saiam em direção à outra borda precisam ser observadas.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas 
é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da 
atenção visual. O controle visual precisa ser constante e de ambos os lados da piscina, pois estas crianças 
precisam encontrar pessoas que lhe deem comandos visuais. Os comandos combinados com elas precisam 
ser acompanhados preferencialmente visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Os saltos devem ser evitados 
e adaptados para entradas simples na piscina. Quando não cadeirante mas com dificuldades de mobilidade, pode-se 
adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento 
ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada 
e realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da 
água. Nas atividades de travessia, o auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação necessária. 
Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em 
uma piscina mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da 
realidade da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) aprimorar o saltar na piscina; b) estimular a solidariedade; c) aprimorar a dinâmica de salto 
com intenção de mergulho; d) aprimorar a habilidade de submergir; e) aprimorar a habilidade 
de controle respiratório; f) integrar habilidade de movimentos no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos 
realizarem as atividades com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à 
segurança (ralos, bordas, paredes e outros), em especial, agora numa dinâmica com saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Enfatize sempre as características das atividades na piscina, em relação à segurança 

de todos, em especial nessa aula que envolverá saltos e mergulhos. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina;
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina à frente da borda de cada grupo; 
► Cada criança do grupo deverá entrar na água livremente: a partir da posição sentada, de pé, saltando;
► O educador poderá conduzir seu equilíbrio ou aterrissagem;
► Logo em seguida deverá continuar até a outra borda por meio da propulsão 

que lhe convir (pode-se utilizar algum tipo de flutuador).

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina; 
► Cada educador deverá estar posicionado dentro da piscina à frente da borda 

de cada grupo para certificar a aterrissagem das crianças;
► Cada criança do grupo deverá saltar verticalmente dentro da piscina com 

as pernas juntas e braços ao lado ao corpo (agulha); 
► Após a aterrissagem a criança deverá sair em direção ao seu grupo;
► Realizar 4 séries de 2,5 minutos. A cada série o grupo deverá saltar mais vezes.
Variação e progressão: alternar os tipos de saltos (incentive o movimento de braços e 
pernas; ou saltar ao tentar rebater uma bola). Inclua alguns destinos delimitados como um 
arco (salto “agulha” dentro do arco) ou espaços delimitados por flutuadores. 
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AULA 10
B L O C O  4

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
natação

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a propulsão; b) estimular a integração e cooperação; c) desenvolver controle respiratório 
em combinação com propulsão e deslocamentos; d) evidenciar o desenvolvimento da confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Destaque a necessidade de atenção e cooperação para atividade de propulsão conjunta. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► A criança deverá, sem o auxílio do educador, entrar na água e se manter na posição vertical (de pé);
► Formar duas equipes e cada uma será dividida em dois grupos, totalizando quatro grupos; 
► Cada competição ocorrerá nas seguintes condições: as equipes deverão segurar na borda 

da piscina com maior dimensão (comprimento), uma de frente para outra;
► Todas as crianças deverão manter o corpo na posição horizontal com pernas estendidas no meio 

líquido e duas bolas (ou flutuadores) no centro da piscina colocadas pelo educador;
► No comando do educador um grupo de cada equipe deverá bater as pernas na água fazendo 

com que as bolas do centro fiquem mais perto possível da borda do opositor;
► Depois do tempo de execução, dar início à mesma atividade com o outro grupo, 

desta forma o primeiro grupo vai descansar para as outras séries; 
► Vence a equipe que conseguir deixar a bola mais perto da borda adversária; 
► Sugere-se realizar 6 séries com 10, 15 ou 20 segundos para cada grupo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar dois grupos e posicioná-los cada um nas bordas das extremidades; 
► Em cada grupo formar trios e apenas um integrante com um espaguete;
► Uma criança em cada ponto do flutuador o puxará com as mãos. A terceira criança irá segurando o 

meio do flutuador, mas fará o deslocamento com a propulsão de pernas em decúbito ventral; 
► Ao chegar na borda deverão retornar para o grupo de origem e trocar a 

função da dupla: aquele que estava puxando vai bater pernas;
► Vence a equipe que atravessar mais vezes até a borda oposta no tempo determinado. 
Progressão e variação: modificar as dinâmicas até que fiquem 2 ou 3 atravessando 
juntos e realizando a propulsão. Criar revezamentos de propulsão e deslocamento: 
enquanto 2 fazem a propulsão e o outro caminha, e assim por diante.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 25 bolas de borracha nº 10;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Confiança e 
autoestima

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Controle respiratório, 
submersão e propulsão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Revezamento de camiseta. Forme duas equipes;
► As crianças atravessarão a piscina, ida e volta, com a propulsão de pernas com a prancha ou flutuador;
► Ao chegar para revezar, a criança deve trocar de camiseta com o próximo;
► A camiseta deverá ser colocada corretamente. Somente dois integrantes 

da equipe poderão auxiliar na troca da camiseta;
► Será considerada vencedora a equipe que conseguir que todos os 

componentes percorram primeiro a distância determinada.
Progressão e variação: module as distâncias e tipos de deslocamento na piscina. Pode-se acrescentar ou alterar 
para o nado “cachorrinho”, com ou sem flutuador. Ou ainda, se possível, retirar o flutuador. Pode-se, também, 
deixar com que as crianças escolham a forma de atravessar a piscina de acordo com suas habilidades.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Demonstre como a melhora das crianças tem sido eficaz e gradual; 
► Enfatize as pequenas vitórias e estimule a confiança e autoestima;
► Com a insegurança de alguns, explique a noção da individualidade e histórico 

pessoal de cada um, reforçando o respeito às diferenças;
► Ressalte a importância da atenção de todos para a segurança da atividade na piscina.
Avaliação: verificar o padrão de propulsão (se é contínua ou não) e a velocidade desenvolvida. 
Verificar a desenvoltura na realização das atividades (sem medo ou episódios de pânico) como 
indicativo da boa adaptação ao meio líquido. Verificar o desenvolvimento da cooperação e 
integração pela obtenção da meta com participação empenhada dos trios e grupos.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: todas estas atividades podem ser realizadas com a organização 
de duplas que devem atuar como guias e/ comandos de voz, considerando a dada medida entre realizar junto e 
a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. A utilização 
de flutuadores em conjunção com a formação de duplas também pode ser outra forma de auxílio e adaptação.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com 
maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos é necessário que se observe 
atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou 
ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades de revezamento, o 
auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. Também é interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina mais 
rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da 
criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a propulsão; b) estimular a integração e cooperação; c) desenvolver controle respiratório 
em combinação com propulsão e deslocamentos; d) evidenciar o desenvolvimento da confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Destaque a necessidade de atenção e cooperação para atividade de propulsão conjunta. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► A criança deverá, sem o auxílio do educador, entrar na água e se manter na posição vertical (de pé);
► Formar duas equipes e cada uma será dividida em dois grupos, totalizando quatro grupos; 
► Cada competição ocorrerá nas seguintes condições: as equipes deverão segurar na borda 

da piscina com maior dimensão (comprimento), uma de frente para outra;
► Todas as crianças deverão manter o corpo na posição horizontal com pernas estendidas no meio 

líquido e duas bolas (ou flutuadores) no centro da piscina colocadas pelo educador;
► No comando do educador um grupo de cada equipe deverá bater as pernas na água fazendo 

com que as bolas do centro fiquem mais perto possível da borda do opositor;
► Depois do tempo de execução, dar início à mesma atividade com o outro grupo, 

desta forma o primeiro grupo vai descansar para as outras séries; 
► Vence a equipe que conseguir deixar a bola mais perto da borda adversária; 
► Sugere-se realizar 6 séries com 10, 15 ou 20 segundos para cada grupo.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar dois grupos e posicioná-los cada um nas bordas das extremidades; 
► Em cada grupo formar trios e apenas um integrante com um espaguete;
► Uma criança em cada ponto do flutuador o puxará com as mãos. A terceira criança irá segurando o 

meio do flutuador, mas fará o deslocamento com a propulsão de pernas em decúbito ventral; 
► Ao chegar na borda deverão retornar para o grupo de origem e trocar a 

função da dupla: aquele que estava puxando vai bater pernas;
► Vence a equipe que atravessar mais vezes até a borda oposta no tempo determinado. 
Progressão e variação: modificar as dinâmicas até que fiquem 2 ou 3 atravessando 
juntos e realizando a propulsão. Criar revezamentos de propulsão e deslocamento: 
enquanto 2 fazem a propulsão e o outro caminha, e assim por diante.
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AULA 11
B L O C O  4

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar controle respiratório e submersão; b) estimular cooperação e integração;  
c) aprender movimentos coordenados e sincronizados no meio líquido; d) desenvolver a 
submersão; e) incentivar ações em conjunto na piscina; f) estimular a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque a intenção da aula de desenvolver a submersão e movimentos coordenados na 

piscina entre duplas. Enfatize a importância da integração da dupla e do grupo. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► As crianças devem ficar sentadas ou em pé na borda da piscina;
► O educador joga diversos objetos no fundão da piscina de cores diferentes;
► Ao comando do educador, as crianças devem entrar na piscina e pegar os objetos;
► O educador pode definir quais deverão ser pegos pela cor, tipo, tamanho, entre outras; 
► Em círculos, todos submergem e uma das crianças dirá uma palavra embaixo d'água. As 

demais crianças tentam adivinhar. Alternam-se as crianças que falam as palavras.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar quartetos e posicioná-los todos ao lado da borda da piscina um ao lado do outro, com as mãos 

dadas e esticadas. No comando do educador, deverão deslocar frontalmente na direção da borda oposta; 
► Deverão, com a cabeça fora d’água, inspirar e submergir toda a cabeça na 

água com os olhos abertos. Em seguida, expirar pela boca; 
► No momento que um emergir, deverá imediatamente submergir um 

parceiro em ordem sequencial até o tempo determinado;
► Realizar 10 séries de 1 minuto. A cada série os quartetos deverão aumentar 

o número de imersão da cabeça sem soltar as mãos.
Progressão e variação: aumentar os tempos de imersão e número de séries.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• Objetos variados;
• Flutuador “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e integração

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Adaptação e controle 
respiratório no meio 
líquido e submersão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar duplas;
► O educador espalha várias bolinhas pesadas (ou outros objetos) que ficarão no 

fundo da piscina. Sugere-se o triplo do número de participantes;
► No comando do educador, as duplas deverão recolher as bolinhas, sempre 

de mãos dadas, submergindo e emergindo em conjunto;
► Vencerá a dupla que recolher o maior número de bolinhas; 
► O educador deve fiscalizar se todas as duplas estão trabalhando em conjunto.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Mostre a importância do respeito às diferenças, em especial, na atividade de apneia do jogo de síntese;
► Demonstre como o treinamento e a persistência são essenciais no esporte e na vida; 
► Estimule a expressão das crianças com suas dificuldades e êxitos, com 

foco no desenvolvimento da confiança e autoestima; 
► Lembre a todas que a aprendizagem é processual. 
Avaliação: identificar o desenvolvimento da submersão pelo tempo realizado e segurança da criança observada 
(tanto pelo educador como pelos colegas). Verificar a sensação de submergir com olhos abertos como um 
indicativo de confiança e adaptação ao meio líquido. Avaliar a desenvoltura das duplas como indicativo também de 
integração e cooperação, já que podem apresentar aptidões bem distintas no caso de atividades no meio líquido.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: algumas destas atividades podem ser realizadas com a 
organização de duplas que devem atuar como guias e orientações específicas, considerando a dada medida 
entre realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua 
realização. Como estas crianças não enxergam as cores e podem ter dificuldades para pegar algo no fundo da 
piscina, uma adaptação interessante é colocar objetos em relevo que possam ser fixados na borda da piscina, 
e solicitar que eles abaixem para dentro da piscina, por meio de guias que podem ser barras de ferro colocadas 
na parede ou mesmo as próprias escadinhas de piscinas. Fazendo a descida guiada e a captura de objetos em 
relevo, a atividade fica perfeitamente realizável. Atravessar a piscina junto com outros colegas é possível, basta 
colocar a criança com deficiência visual no meio, não nas extremidades para que possam sentir-se seguras.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais e muito bem combinados anteriormente. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar 
normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as 
mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser 
mantido inclusive nas atividades realizadas em grupos. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: se cadeirantes, 
as atividades precisam ser realizadas com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou 
flutuadores) ou com o auxílio das bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. Quando não cadeirante 
mas com dificuldades de mobilidade, pode-se adaptar o ritmo da atividade para que todos realizem com maior 
lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos, é necessário que se observe 
atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou 
ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades de grupos, o auxílio 
de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. Também é interessante abordar 
a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina mais 
rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da 
criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) aprimorar controle respiratório e submersão; b) estimular cooperação e integração;  
c) aprender movimentos coordenados e sincronizados no meio líquido; d) desenvolver a 
submersão; e) incentivar ações em conjunto na piscina; f) estimular a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque a intenção da aula de desenvolver a submersão e movimentos coordenados na 

piscina entre duplas. Enfatize a importância da integração da dupla e do grupo. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► As crianças devem ficar sentadas ou em pé na borda da piscina;
► O educador joga diversos objetos no fundão da piscina de cores diferentes;
► Ao comando do educador, as crianças devem entrar na piscina e pegar os objetos;
► O educador pode definir quais deverão ser pegos pela cor, tipo, tamanho, entre outras; 
► Em círculos, todos submergem e uma das crianças dirá uma palavra embaixo d'água. As 

demais crianças tentam adivinhar. Alternam-se as crianças que falam as palavras.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar quartetos e posicioná-los todos ao lado da borda da piscina um ao lado do outro, com as mãos 

dadas e esticadas. No comando do educador, deverão deslocar frontalmente na direção da borda oposta; 
► Deverão, com a cabeça fora d’água, inspirar e submergir toda a cabeça na 

água com os olhos abertos. Em seguida, expirar pela boca; 
► No momento que um emergir, deverá imediatamente submergir um 

parceiro em ordem sequencial até o tempo determinado;
► Realizar 10 séries de 1 minuto. A cada série os quartetos deverão aumentar 

o número de imersão da cabeça sem soltar as mãos.
Progressão e variação: aumentar os tempos de imersão e número de séries.
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AULA 12
B L O C O  4

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a propulsão; b) reforçar a necessidade de respeito às diferenças; c) aprender o 
desenvolvimento da propulsão com braçadas; d) aprimorar propulsão e deslocamento; e) aprimorar 
o controle respiratório num movimento complexo; f) estimular a confiança e autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Aponte que será realizada a introdução de outras formas de deslocamento na água, com a novidade 

da coordenação entre pernadas e braçadas oferecendo mais controle no meio líquido.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega na piscina;
► As crianças espalhadas na piscina (ou em uma seção delimitado por raias);
► Cada criança que for pega vira pegador;
► Utilizar as variações de pega ajuda e outras;
► Atenção ao estímulo às formas de deslocamento; 
► Incentivar e sugerir que testem braçadas e propulsão de vários tipos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demonstrar o movimento da braçada de crawl elementar;
► Com as mãos apoiadas na barra, as crianças realizarão o movimento da braçada 

primeiro com o braço direito, depois esquerdo e então alternando; 
Progressão: avança para realizar os movimentos na borda da piscina;
► Realizar duas voltas caminhando com a prancha e fazendo o movimento da braçada de crawl alternada; 
► A criança deverá manter o tronco levemente inclinado, deixando o queixo próximo da linha da água; 

Realizar quatro voltas de pernada e braçada de crawl com o rosto na água. Enfatizar para que a criança 
faça duas ou três braçadas, apoie os pés no chão para respirar e inicie um novo movimento;

Progressão: incluir a coordenação de pernas e braços do nado crawl. Sugere-se braçada de crawl com prancha;
► Realizar cinco voltas de pernada e braçada de crawl com o rosto na água. Enfatizar que a criança 

realize duas ou três braçadas, apoie os pés no chão para respirar e inicie um novo movimento.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 20 pranchas;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• 20 flutuadores “espaguete” ou “macarrão”

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
persistência

Força, 
velocidade e 
coordenação

Propulsão e controle 
respiratório



174

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Forme duas equipes e as disponha em colunas. As crianças realizarão um revezamento;
► Eles deverão realizar o deslocamento em coordenação de braços e pernas estilo crawl;
► Pode-se determinar o uso ou não de um apoio como prancha ou flutuador; 
► A criança deverá atravessar a piscina e ao chegar na outra borda, deve cumprimentar o parceiro com as mãos 

(simbolizando a passada do bastão). O próximo deve assumir o jogo, realizando a mesma atividade;
► Vence aquele que chegar primeiro com todos os componentes.
Obs.: o estilo crawl é uma referência. Não se deve exigir perfeição técnica do estilo, mas sim a ampliação da 
coordenação entre membros inferiores e superiores, propulsão, respiração e deslocamento rápido no meio líquido. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Demonstre a evolução das aprendizagens com a composição de dinâmicas com propulsão e braçadas de natação;
► Busque entender o nível de conhecimento dos estilos e pondere que não precisa 

ser tecnicamente perfeito para ter boas experiências na água;
► Demonstre como, no jogo, as habilidades podem se diferenciar, e busque 

a reflexão de cada um em quais pontos necessita melhorar;
► Enfatize a evolução de cada um numa transição para uma atividade mais complexa.
Avaliação: observar o desenvolvimento da velocidade na piscina como indicativo da propulsão agora 
com a introdução de membros superiores. Observar a extensão de cotovelo e o padrão da braçada 
para avaliar seu desenvolvimento. Identificar o padrão de movimento e deslocamento previsto pela 
propulsão de pernas com a observação da quantidade de movimentos. Verificar as reações com 
relação ao erros e acertos e os relatos das crianças como indicativos de confiança e autoestima.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: algumas destas atividades podem ser realizadas com a 
organização de duplas que devem atuar como guias e orientações específicas, considerando a dada medida entre 
realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. 
As atividades de pega-pega devem ser realizadas mantendo estas crianças próximas das bordas da piscina, pois 
elas poderão se sentir mais seguras. As atividades de nado devem ser adequadamente orientadas e precisam de 
acompanhamento de perto – pode-se entregar flutuadores para elas, que podem ficar próximas às bordas e/ou 
dos educadores. Para atravessar a piscina, pode-se colocá-las próximos às bordas ou com o apoio de flutuadores 
para que possam se sentir seguras e realizar a atividade. O reconhecimento anterior da piscina e dos objetos 
utilizados (inclusive da separação da raia) é importante para que haja o registro sensorial do movimento.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais e muito bem combinados anteriormente. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar 
normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as 
mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser 
mantido inclusive nas atividades realizadas em grupos. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: de maneira 
geral, as atividades realizadas na água podem ser mais fáceis para estas crianças, especialmente se realizadas com 
equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou flutuadores) ou com o auxílio das bordas 
da piscina quando elas conseguem se segurar. As crianças com dificuldades de mobilidade podem ter adaptado 
o ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao 
grupo. Nestes casos, é necessário que se observe atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e 
realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da 
água. Nas atividades de grupos, o auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. 
Também é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem 
deficiência podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por 
exemplo, com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos 
que os coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em 
uma piscina mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da 
realidade da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a propulsão; b) reforçar a necessidade de respeito às diferenças; c) aprender o 
desenvolvimento da propulsão com braçadas; d) aprimorar propulsão e deslocamento; e) aprimorar 
o controle respiratório num movimento complexo; f) estimular a confiança e autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Aponte que será realizada a introdução de outras formas de deslocamento na água, com a novidade 

da coordenação entre pernadas e braçadas oferecendo mais controle no meio líquido.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega na piscina;
► As crianças espalhadas na piscina (ou em uma seção delimitado por raias);
► Cada criança que for pega vira pegador;
► Utilizar as variações de pega ajuda e outras;
► Atenção ao estímulo às formas de deslocamento; 
► Incentivar e sugerir que testem braçadas e propulsão de vários tipos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Demonstrar o movimento da braçada de crawl elementar;
► Com as mãos apoiadas na barra, as crianças realizarão o movimento da braçada 

primeiro com o braço direito, depois esquerdo e então alternando; 
Progressão: avança para realizar os movimentos na borda da piscina;
► Realizar duas voltas caminhando com a prancha e fazendo o movimento da braçada de crawl alternada; 
► A criança deverá manter o tronco levemente inclinado, deixando o queixo próximo da linha da água; 

Realizar quatro voltas de pernada e braçada de crawl com o rosto na água. Enfatizar para que a criança 
faça duas ou três braçadas, apoie os pés no chão para respirar e inicie um novo movimento;

Progressão: incluir a coordenação de pernas e braços do nado crawl. Sugere-se braçada de crawl com prancha;
► Realizar cinco voltas de pernada e braçada de crawl com o rosto na água. Enfatizar que a criança 

realize duas ou três braçadas, apoie os pés no chão para respirar e inicie um novo movimento.
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AULA 13
B L O C O  4

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
polo

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender técnica de propulsão e sustentação; b) reforçar a necessidade de respeito às diferenças; c) aprender a 
manter a posição de sustentação com pernada eggbeater ou a pernada alternada; d) estimular o senso crítico.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Introduzir o novo tipo de pernada que é específica para manter o corpo vertical e 

perpendicular à água, a denominada pernada alternada ou eggbeater. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Separe as crianças em duplas; 
► Ao sinal do educador as crianças devem submergir e realizar movimentos embaixo 

d’água para que o companheiro o imite. Alternam-se as funções.
Variação: propõe-se um jogo de mímica submerso, no qual uma criança faz 
as mímicas e 3 ou 4 tentam adivinhar o que ela representa.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Prepara-se a turma para aprimorar a pernada alternada. Questione como eles fariam para 

se manter na posição perpendicular. Em seguida, sugira alguns exercícios:
► Sentados na borda da piscina, com a planta do pé voltada ao fundo da piscina, realize movimentos 

no sentido horário com a perna direita e o inverso com a perna esquerda. Proponha 6 ciclos para cada 
perna. Reduzir para que fique 1 para 1 ciclo de cada lado, uma para a direita outra para a esquerda;

► Dentro da piscina, as crianças se posicionam de costas para a parede e executam o mesmo exercício desenhando 
um semicírculo na parede com os calcanhares, alternando os pés. Alterna-se o decúbito também.

Progressão e variação: experimentar agora com os braços na água e tentar manter a posição com a pernada 
alternada. Introduza o palmeteio. Sugere-se que, em duplas, troquem passes com bolas e mantenham-se no lugar.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► O educador ou um membro da dupla segura uma vara com um chapéu 

ou outro objeto na ponta de fácil manipulação;
► A criança dentro da piscina deve executar a pernada alternada e tentar pegar o objeto da ponta da vara.
Progressão e variação: modula-se a altura do objeto. Criam-se regras para pontuação 
e disputa em equipes, como o tempo gasto para pegar o objeto.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 01 vara e chapéu ou outro objeto;
• Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;
• 20 flutuadores “espaguete” ou “macarrão”.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Senso crítico, 
confiança e 
persistência

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Submersão, pernada 
eggbeater e controle 
de bola na água
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a nova forma de se manter na água. Enfatize que, além do esporte, 

pode ser uma forma de segurança para ficar na água sem se afogar;
► Incentive e faça relações com o nado sincronizado, uma modalidade ainda cheia de preconceitos;
► Estimule o respeito às diferenças;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: observar o desenvolvimento da sustentação na piscina como indicativo da eficiência da pernada 
alternada. Observar a extensão de cotovelo e o padrão da braçada para avaliar seu desenvolvimento. Estimular 
as crianças para identificar o reconhecimento das diferenças dessas formas de propulsão com intenção de 
sustentação como indicativo do desenvolvimento do senso crítico. Com relação aos preconceitos observados na 
modalidade formal relacionada, veja como se posicionam as crianças e avalie o exercício do respeito às diferenças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de mímica podem ser modificadas para 
serem realizados barulhos dentro d'água, e assim elas poderão realizar a atividade e compreender o estímulo. 
É importante compreender a necessidade de que ela realize algo, pois deve ser considerada a dada medida 
entre realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua 
realização. As atividades de nado devem ser adequadamente orientadas e precisam de acompanhamento de 
perto – pode-se entregar flutuadores para elas, que podem ficar próximas às bordas e/ou dos educadores. Outro 
fator importante é a operacionalização da mesma. O reconhecimento anterior da piscina, dos movimentos e dos 
objetos utilizados (inclusive da separação da raia) é importante para que haja o registro sensorial da tarefa.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais e muito bem combinados anteriormente. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar 
normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as 
mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser 
mantido inclusive nas atividades realizadas em grupos. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: de maneira 
geral, as atividades realizadas na água podem ser mais fáceis para estas crianças, especialmente se realizadas com 
equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou flutuadores) ou com o auxílio das bordas 
da piscina quando elas conseguem se segurar. As crianças com dificuldades de mobilidade podem adaptar o ritmo 
da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao grupo. 
Nestes casos, é necessário que se observe atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada e realizada 
com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força da água. Nas 
atividades de grupos, o auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. Também 
é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, 
com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os 
coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina 
mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade 
da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) aprender técnica de propulsão e sustentação; b) reforçar a necessidade de respeito às diferenças; c) aprender a 
manter a posição de sustentação com pernada eggbeater ou a pernada alternada; d) estimular o senso crítico.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as atividades 
com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, paredes e outros).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Introduzir o novo tipo de pernada que é específica para manter o corpo vertical e 

perpendicular à água, a denominada pernada alternada ou eggbeater. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Separe as crianças em duplas; 
► Ao sinal do educador as crianças devem submergir e realizar movimentos embaixo 

d’água para que o companheiro o imite. Alternam-se as funções.
Variação: propõe-se um jogo de mímica submerso, no qual uma criança faz 
as mímicas e 3 ou 4 tentam adivinhar o que ela representa.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Prepara-se a turma para aprimorar a pernada alternada. Questione como eles fariam para 

se manter na posição perpendicular. Em seguida, sugira alguns exercícios:
► Sentados na borda da piscina, com a planta do pé voltada ao fundo da piscina, realize movimentos 

no sentido horário com a perna direita e o inverso com a perna esquerda. Proponha 6 ciclos para cada 
perna. Reduzir para que fique 1 para 1 ciclo de cada lado, uma para a direita outra para a esquerda;

► Dentro da piscina, as crianças se posicionam de costas para a parede e executam o mesmo exercício desenhando 
um semicírculo na parede com os calcanhares, alternando os pés. Alterna-se o decúbito também.

Progressão e variação: experimentar agora com os braços na água e tentar manter a posição com a pernada 
alternada. Introduza o palmeteio. Sugere-se que, em duplas, troquem passes com bolas e mantenham-se no lugar.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► O educador ou um membro da dupla segura uma vara com um chapéu 

ou outro objeto na ponta de fácil manipulação;
► A criança dentro da piscina deve executar a pernada alternada e tentar pegar o objeto da ponta da vara.
Progressão e variação: modula-se a altura do objeto. Criam-se regras para pontuação 
e disputa em equipes, como o tempo gasto para pegar o objeto.
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AULA 14
B L O C O  4

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
saltos

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar e diversificar os tipos de saltos; b) estimular a responsabilidade; c) aprimorar 
a dinâmica de salto com movimentos no ar; d) desenvolver a habilidade de submersão 
e controle; e) integrar habilidade de movimentos no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as 
atividades com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, 
paredes e outros). Atentar para questões específicas do piso e blocos para segurança dos saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Enfatize sempre as características das atividades na piscina em relação à segurança de todos e à adaptação 

que será gradual às atividades no meio líquido. Nos saltos, essa discussão deve ser reforçada.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Formar duplas;
► As duplas devem combinar que tipo de salto vão realizar;
► Ao saltar da borda da piscina, a dupla deve realizar o mesmo movimento em sincronia;
Variação: compor trios ou quartetos; 
► Propor uma finalização dentro d’água.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina; 
► Considerar a possibilidade de utilizar plataformas para os saltos ou o bloco de partida 

(atenção à segurança e organização da atividade – cuidado com o empurra-empurra);
► Estimular as crianças, em duplas ou trios, a realizar vários tipos de saltos que conhecem;
► Em seguida, oriente para algumas possibilidades técnicas como grupado, carpado, esticado e livre;
► Cada criança do grupo deverá experimentar cada tipo de salto;
► Após entrar na piscina, a criança deve se direcionar para seu grupo.
Variação e progressão: inclua plataforma de alturas diferentes e saídas 
mais desafiadoras (de costas, ponta pé, revirado, parafuso)

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;

Cooperação 
e integração

Confiança, 
persistência e 
responsabilidade

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Saltos, controle 
respiratório e 
submersão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formar duas equipes. Dividir cada uma em pequenos grupos de no mínimo 4 e máximo de 6 integrantes;
► No comando do educador, uma criança por vez de cada equipe deverá saltar de acordo com o tipo 

de salto estipulado pelo educador, e deslocar-se o mais rápido possível até a borda oposta; 
► Só será permitido o salto do próximo integrante quando a criança da frente tocar na borda; 
► Vencerá a equipe que conseguir, no tempo delimitado, que todas as 

crianças de um determinado grupo atinjam a borda oposta; 
► Repetir a atividade de acordo com o nível do grupo. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo: 
► Ressalte a dinâmica dos saltos na piscina e em qual modalidade eles observam similaridades;
► Questione sobre as dificuldade e desafios, e como se sentiram no desafio de um salto com posição determinada;
► Preparar-se para os questionamentos que esse tipo de salto é “coisa de mulher”;
► Busque a reflexão sobre respeito, preconceito e diferenças;
► Reforce os riscos da prática de saltos e frise que devem evitar repetir sem orientação do educador.
Avaliação: verifique o padrão de salto com foco nos movimentos realizados no ar (não há exigência de perfeição 
técnica, mas ao estímulo de variações realizadas no ar, com referência aos saltos ornamentais). Verifique a formação 
de figuras no ar também como indicativo da confiança e adaptação ao meio líquido (já que as crianças podem 
focar mais no salto, com pouco receio do mergulho). Observar a intenção das crianças em manter-se organizados, 
já que a atividade exige mais segurança, com intuito de avaliar a responsabilidade individual e coletiva.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: algumas destas atividades podem ser realizadas com a 
organização de duplas que devem atuar como guias e orientações específicas, considerando a dada medida 
entre realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua 
realização. As atividades de salto devem ser realizadas mantendo estas crianças próximas das bordas da piscina 
com segurança, realizando saltos simples. As atividades de nado devem ser adequadamente orientadas e 
precisam de acompanhamento de perto – pode-se entregar flutuadores para elas, que podem ficar próximas 
das bordas e/ou dos educadores. O reconhecimento anterior da piscina e dos objetos utilizados (inclusive da 
separação da raia) é importante para que haja o registro sensorial do movimento. Algo muito importante é que 
estas crianças conheçam anteriormente a profundidade da piscina e adotem o uso de boias de braço ou não.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais e muito bem combinados anteriormente. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar 
normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as 
mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser 
mantido inclusive nas atividades realizadas em grupos. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: de maneira 
geral, as atividades realizadas na água podem ser mais fáceis para estas crianças, especialmente se realizadas com 
equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou flutuadores) ou com o auxílio das bordas 
da piscina quando elas conseguem se segurar. As crianças com dificuldades de mobilidade podem adaptar o 
ritmo da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter sentimento de pertencimento ao 
grupo. Nestes casos, é necessário que se observe atentamente a profundidade da piscina (podendo ser alterada 
e realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade de cada um de se manter em pé contra a força 
da água. Nas atividades de salto elas podem apenas entrar na piscina ou realizar pequenos saltos de acordo com 
sua potencialidade, o auxílio de parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. Também 
é interessante abordar a possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência 
podem vivenciar as experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, 
com a ausência de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os 
coloquem na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina 
mais rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade 
da criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) aprimorar e diversificar os tipos de saltos; b) estimular a responsabilidade; c) aprimorar 
a dinâmica de salto com movimentos no ar; d) desenvolver a habilidade de submersão 
e controle; e) integrar habilidade de movimentos no meio líquido.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as 
atividades com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, 
paredes e outros). Atentar para questões específicas do piso e blocos para segurança dos saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Enfatize sempre as características das atividades na piscina em relação à segurança de todos e à adaptação 

que será gradual às atividades no meio líquido. Nos saltos, essa discussão deve ser reforçada.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Formar duplas;
► As duplas devem combinar que tipo de salto vão realizar;
► Ao saltar da borda da piscina, a dupla deve realizar o mesmo movimento em sincronia;
Variação: compor trios ou quartetos; 
► Propor uma finalização dentro d’água.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar dois grupos e posicioná-los um em cada extremidade da borda da piscina; 
► Considerar a possibilidade de utilizar plataformas para os saltos ou o bloco de partida 

(atenção à segurança e organização da atividade – cuidado com o empurra-empurra);
► Estimular as crianças, em duplas ou trios, a realizar vários tipos de saltos que conhecem;
► Em seguida, oriente para algumas possibilidades técnicas como grupado, carpado, esticado e livre;
► Cada criança do grupo deverá experimentar cada tipo de salto;
► Após entrar na piscina, a criança deve se direcionar para seu grupo.
Variação e progressão: inclua plataforma de alturas diferentes e saídas 
mais desafiadoras (de costas, ponta pé, revirado, parafuso)
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AULA 15
B L O C O  4

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
natação

Família de Habilidades  
aquáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender os giros e posição invertida na piscina; b) estimular a cooperação; c) aprender habilidades específicas de 
girar e manter posição invertida; d) desenvolver a submersão e controle respiratório com apneia;  
e) experimentar a combinação de habilidades como giros e propulsão; f) estimular a confiança e persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as 
atividades com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, 
paredes e outros). Atentar para questões específicas do piso e blocos para segurança dos saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque as atividades específicas da aula (giros e posição invertida), em relação também 

à segurança e persistência, bem como ao desenvolvimento da apneia. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Separe as crianças em duas equipes;
► O educador deve espalhar diversos objetos na piscina, tanto aqueles que afundam e que boiam;
► Os grupos devem mergulhar, nadar e recolher o máximo de objetos que conseguirem;
► Vence a equipe que atingir o maior número;
► Sugere-se colocar plataforma e outros obstáculos grandes na piscina 

para exercitar melhor a agilidade e giros dentro da água.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Preparação para cambalhota e posições invertidas na piscina;
► Formar duplas. A intenção é que um observe a atividade do outro propondo 

sugestões e dando retornos com apoio do educador;
► Proponha às crianças que experimentem e criem diversas formas de giros submersos;
► A seguir, o educador deve propor algumas vivências: girar submerso em torno do eixo sagital, transversal 

(tipo cambalhota) e longitudinal (crucial à profundidade da piscina possibilitar essas vivências);
► Buscar variações para girar nesses eixos e desafiar as crianças sobre como estar em 

posição vertical invertida e girar no eixo longitudinal subindo e depois descendo, 
ou fazer o giro cambalhota e sair em propulsão de pernas de crawl;

► Aprender a posição invertida;
► Propõe-se em duplas a brincadeira de plantar bananeira. A criança mergulha para 

colocar as mãos no fundo e elevar as pernas. O companheiro o ajuda a deixar as pernas 
retas. Ou seja, alinhadas ao tronco e perpendiculares ao fundo da piscina; 

► Depois o companheiro solta a perna do parceiro e este tenta manter nessa posição. 
É importante orientar para o controle da apneia nessa posição.

  Variação e progressão: a intenção do exercício é realizar a posição invertida sem apoio. 
Assim, busca-se reduzir o apoio do parceiro. A parede pode ser utilizada como referência. 
Após isso, em uma profundidade adequada, realiza-se a posição invertida usando a raia como 
apoio e as mãos acima da cabeça realizando ao palmateio para estabilizar o corpo.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Piscina de 0,75m a 1,20m de profundidade;

Cooperação 
e integração

Confiança, 
persistência e 
responsabilidade

Força, 
equilíbrio e 
coordenação

Controle respiratório 
(apneia) e submersão 
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Forme duas equipes;
► As crianças atravessarão a piscina, ida e volta, com a dinâmica de posição invertida. A cada queda da bananeira 

elas devem mergulhar e recomeçar. Ao chegar na extremidade, pode-se propor a virada olímpica (regra opcional);
► Será considerada vencedora a equipe que conseguir que todos os 

componentes percorram primeiro a distância determinada.
Obs.: verifique a profundidade adequada para a posição invertida.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize como as possibilidades de aprendizagens motoras na piscina são diversas;
► Pontue que existe muita coisa além do tradicional; 
► Estimule a cooperação e o respeito às adversidades;
► Mostre como a concentração e persistência são cruciais nesse contexto;
► Estimule a buscar mais informações sobre a temática da aula em outras fontes e trazer para a próxima aula; 
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique se as intenções de rolamentos estão sendo realizadas, tendo com referências os eixos corporais 
(observar movimentações aleatórias como fora de padrão). Ou seja, é desejável que sejam realizadas em torno dos 
eixos corporais. Verifique a formação da posição invertida, com segurança e controle respiratório como referência: 
situações de pânico ou inalação de água são indicativos claros de erro na tarefa. Observar os relatos das crianças 
em relação às dificuldades e a intenção de superá-las como indicativo do senso de confiança e persistência.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: algumas destas atividades podem ser realizadas com a 
organização de duplas que devem atuar como guias e orientações específicas, considerando a dada medida entre 
realizar junto e a facilitação para que as crianças com deficiências visuais possam ter autonomia na sua realização. 
No momento de resgatar objetos, elas podem pegar realizando uma adaptação interessante que é colocar objetos 
em relevo que possam ser fixados na borda da piscina e solicitar que elas abaixem para dentro da piscina, por 
meio de guias que podem ser barras de ferro colocadas na parede ou mesmo as próprias escadinhas de piscinas. 
Fazendo a descida guiada e a captura de objetos em relevo, a atividade fica perfeitamente realizável. Para as 
atividades de movimentos e nado submersos, pode-se orientar que realizem movimentos diversos dentro da água 
e que façam os deslocamentos de acordo com suas possibilidades, podendo contato com guias ou flutuadores.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais e muito bem combinados anteriormente. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar 
normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as 
mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser 
mantido inclusive nas atividades realizadas em grupos. Os comandos combinados com elas precisam ser 
acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras.
3. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE: de maneira 
geral, as atividades realizadas na água podem ser mais fáceis para estas crianças, especialmente se realizadas 
com equipamento de manutenção na água (podendo ser utilizadas boias ou flutuadores) ou com o auxílio das 
bordas da piscina quando elas conseguem se segurar. As crianças com dificuldades de mobilidade podem 
adaptar o ritmo e os movimentos da atividade para que todos realizem com maior lentidão e possam ter 
sentimento de pertencimento ao grupo. Nestes casos, é necessário que se observe atentamente a profundidade 
da piscina (podendo ser alterada e realizada com todas as crianças sentadas) ou ainda a capacidade de cada 
um de se manter em pé contra a força da água. Nas atividades de movimentos em submersão elas podem 
apenas entrar na piscina ou realizar pequenos movimentos de acordo com sua potencialidade, o auxílio de 
parceiros (colegas ou educadores) também é uma adaptação possível. Também é interessante abordar a 
possibilidade de trabalhar com a inclusão inversa, na qual as crianças sem deficiência podem vivenciar as 
experiências de um cadeirante ou de uma criança com outra deficiência motora, por exemplo, com a ausência 
de um membro superior ou inferior. Para tanto, é necessário utilizar regras e equipamentos que os coloquem 
na situação ou no lugar do outro. Neste caso, amarrar um braço ou imobilizar uma perna em uma piscina mais 
rasa que não ofereça perigo podem ser situações vivenciadas para aproximar uma atividade da realidade da 
criança com deficiência motora, requisitando maior esforço de todos para manter a flutuação do corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.

1  OBJETIVOS
a) aprender os giros e posição invertida na piscina; b) estimular a cooperação; c) aprender habilidades específicas de 
girar e manter posição invertida; d) desenvolver a submersão e controle respiratório com apneia;  
e) experimentar a combinação de habilidades como giros e propulsão; f) estimular a confiança e persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar as condições de organização dentro da piscina, checando a possibilidade de todos realizarem as 
atividades com segurança. Observar a estrutura geral da piscina em relação à segurança (ralos, bordas, 
paredes e outros). Atentar para questões específicas do piso e blocos para segurança dos saltos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque as atividades específicas da aula (giros e posição invertida), em relação também 

à segurança e persistência, bem como ao desenvolvimento da apneia. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Separe as crianças em duas equipes;
► O educador deve espalhar diversos objetos na piscina, tanto aqueles que afundam e que boiam;
► Os grupos devem mergulhar, nadar e recolher o máximo de objetos que conseguirem;
► Vence a equipe que atingir o maior número;
► Sugere-se colocar plataforma e outros obstáculos grandes na piscina 

para exercitar melhor a agilidade e giros dentro da água.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Preparação para cambalhota e posições invertidas na piscina;
► Formar duplas. A intenção é que um observe a atividade do outro propondo 

sugestões e dando retornos com apoio do educador;
► Proponha às crianças que experimentem e criem diversas formas de giros submersos;
► A seguir, o educador deve propor algumas vivências: girar submerso em torno do eixo sagital, transversal 

(tipo cambalhota) e longitudinal (crucial à profundidade da piscina possibilitar essas vivências);
► Buscar variações para girar nesses eixos e desafiar as crianças sobre como estar em 

posição vertical invertida e girar no eixo longitudinal subindo e depois descendo, 
ou fazer o giro cambalhota e sair em propulsão de pernas de crawl;

► Aprender a posição invertida;
► Propõe-se em duplas a brincadeira de plantar bananeira. A criança mergulha para 

colocar as mãos no fundo e elevar as pernas. O companheiro o ajuda a deixar as pernas 
retas. Ou seja, alinhadas ao tronco e perpendiculares ao fundo da piscina; 

► Depois o companheiro solta a perna do parceiro e este tenta manter nessa posição. 
É importante orientar para o controle da apneia nessa posição.

  Variação e progressão: a intenção do exercício é realizar a posição invertida sem apoio. 
Assim, busca-se reduzir o apoio do parceiro. A parede pode ser utilizada como referência. 
Após isso, em uma profundidade adequada, realiza-se a posição invertida usando a raia como 
apoio e as mãos acima da cabeça realizando ao palmateio para estabilizar o corpo.
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AULA 1
B L O C O  5

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver noções de contato corporal, queda e equilíbrio; b) incentivar a cooperação e respeito; 
c) aprender ações básicas de deslocamento agachado; d) aprender ações básicas de queda e desequilíbrio.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Observe a disposição dos alunos para evitar choques entre eles. Analise as condições de 
segurança do ambiente (espaço entre tatames e outras proteções necessárias).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque as atividades de lutas e pontue sempre as diferenças entre lutas e brigas; 
► Trabalhe a discussão sobre agressividade.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Formar duplas. Apenas um componente da dupla com um balão de ar 

amarrado no tornozelo com uma linha de 30 a 40 cm;
► Delimitar áreas para as duplas; 
► As duplas devem ficar com as mãos apoiadas nos ombros do companheiro;
► Os componentes da dupla sem balão devem tentar estourar o balão do outro com os pés;
► Invertem-se as posições por tempo ou quando estourar o balão. Observar e 

dinamizar essa troca para que todos experimentem as duas funções.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Formam-se duplas;
► As duplas ficam frente a frente agachadas. Ao sinal do professor um tenta derrubar o outro;
► Não pode prender nem agarrar seu parceiro;
► Orientar para que, na queda, não deixe a cabeça bater no tatame.
Progressão e variação: orientar que caminhem e tentem ocupar outros espaços para fugir do 
adversário. Dividir em números 1 e 2 e definir quem derruba e quem foge. Sugere-se delimitar 
vários espaços para as duplas, para que surjam reais situações de queda e defesa.
Atividade 2
► Formam-se duplas;
► As duplas sentadas de costas. Deve-se posicionar uma bola entre as costas das duplas;
► Ao sinal do professor o aluno deve virar-se para pegar a bola, evitando a mesma ação do outro;
► Quem pegar a bola ganha 1 ponto;
► Realizam-se quantas séries forem possíveis.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 30 balões de gás;
• Sala com tatame;
• 25 arcos.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Deslocamento, 
lateralidade 
e queda
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divide o espaço em dois campos; 
► Uma das equipes ataca e outra defende. Nos campos de defesa existem vários arcos;
► As duas equipes permanecem agachadas (pode-se ajoelhar para descansar, mas perde em agilidade);
► O objetivo é não deixar que a equipe de ataque entre e se posicione dentro dos arcos;
► A equipe que defende deve tentar derrubar o adversário. Se isso ocorrer, este fica sentado 

e congelado. Só pode ser libertado se outro companheiro passar por ele e levantá-lo;
► Determinar tempos de 5 minutos. Vence quem conquistar mais arcos em cada tempo.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Demonstre a lógica do confronto e a necessidade de respeito às regras;
► Ressalte a necessidade de força e concentração; 
► Mostre a importância do autoconhecimento relacionado às 

possibilidades do corpo em posições diferenciadas;
► Frise a necessidade da atenção e respeito para que a atividade de luta 

não se transforme em briga ou machuque o companheiro;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verificar noções de retomada de equilíbrio tendo como parâmetro a presença 
de movimentos compensatórios ou não. Observar os padrões de queda, tendo como 
indicador a ausência de contato brusco da cabeça com o chão. Identificar o padrão de 
cooperação e respeito ao verificar atos intencionais de não agressividade ou violência.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem 
ser realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os 
comandos de voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo 
equipamento utilizado (arcos, bolas, etc.) deve ser percebido pelo tato antes da realização da 
atividade para que possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos comandos  e estes 
precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas em muitos 
momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, as atividades precisam ser 
adaptadas para o trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que 
não são cadeirantes podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior 
segurança. Os movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo 
acentuar a utilização das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos 
de perna sem sair do tatame para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade 
podem ser realizados movimentos somente com as pernas ou com os braços, deslocando-se as bexigas.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 2
B L O C O  5

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver noções de  controle corporal; b) incentivar a integração entre os participantes; 
c) aprender noções básicas de controle corporal; d) estimular a concentração. 

2 DICAS DE SEGURANÇA
Observe a disposição dos alunos para evitar choques entre eles. Analise toda a 
condição do ambiente (espaço entre tatames e outras proteções).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque as atividades de lutas e pontue sempre as diferenças entre lutas e brigas. 

Continuar a consciência sobre agressividade. Demonstre a necessidade do controle de 
corpo em ações diferenciadas de outras atividades, como as com bola e terrestres.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega com bexiga. Escolhe-se um pegador que tem uma bexiga nas mãos; 
► Para pegar alguém, o pegador tem que tocar a bexiga no peito do outro, e esse passa a ser o pegador;
► Para se proteger de serem pegos, dois alunos podem se abraçar por 

até 3 segundos (estimule com a frase: “Contem 1, 2 e 3”).
Variação: utilizar mais de um pegador. Quando pego passa-se a ter 2 pegadores. Propor 
abraços de 3 pessoas. Se o pegador pegar o grupo, o grupo todo passa a ser pegador.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
Desatando nós: os alunos devem formar um grande círculo e fechar os olhos. 
► Todos juntos devem ir de encontro ao outro companheiro que estará indo de 

encontro a ele também, ambos com as mãos projetadas para frente; 
► Ao encontrar a mão do companheiro, ele deve segurá-la e abrir os olhos; 
► Quando todos estiverem de olhos abertos e segurando a mão de um companheiro, deverão tentar 

desfazer todo o embaraço que ficou entre as mãos, sem soltar uma mão para desfazer o nó. 
Atividade 2
► Passagem pelo arco: Os alunos formarão quatro equipes e cada um deverá 

ficar de mãos dadas em forma de círculo e com um arco nos braços; 
► Os alunos deverão passar por dentro do arco para o outro lado do seu corpo, isso 

sem soltar as mãos do companheiro. O outro companheiro deve realizar a mesma 
ação até que o arco volte à posição inicial, passando por todos da equipe.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • 30 balões de gás;
• Sala com tatame;
• 25 arcos.

Cooperação 
e integração

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Lateralidade, 
queda e 
controle 
corporal
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divide o espaço em duas equipes e duas fileiras;
► Sentado, o primeiro da fila deve pegar um arco e passar por dentro dele sem se levantar. Ao fazer 

isso, deve correr agachado até o final da fila. Na sequência, o outro realiza e mesma ação;
► Vence a equipe que terminar toda a passagem primeiro.
Variação e progressão: pode-se propor a passagem do arco com a equipe 
com as mãos dadas e finalizar quando o arco chegar ao final da fila. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize a importância da integração do grupo para a realização das atividades propostas;
► Destaque o papel da comunicação, através da qual o grupo se orienta 

e dá dicas para os outros para completarem as tarefas; 
► Ressalte a necessidade de força e concentração;
► Destaque que a cooperação se mantém num contexto de convivência, mesmo trabalhando 

atividades de oposição individual (vide a atividade de preparação com foco na cooperação).
Avaliação: observar o nível de controle corporal em ações que exigem maior mobilidade. Verificar 
as interações e diálogos com meta de resolução de problemas, com vistas a avaliar a integração.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, e mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de 
voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento 
utilizado (arcos, bolas, etc.) deve ser percebido pelo tato antes da realização da atividade para que 
possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. Na atividade dos nós, as crianças 
podem ser orientadas com comandos de voz que orientam quanto ao encontro e trabalho com os 
nós. Na atividade de passar pelo arco, é possível participar no coletivo, desde que estas ações sejam 
trabalhadas por comandos de voz e a criança reconheça anteriormente o movimento a ser realizado.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas 
é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da 
atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os 
comandos combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, 
em Libras. É preciso atentar se aos comandos e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre 
visuais, pois nas atividades de lutas em muitas etapas, eles são feitos por voz, em especial quando estão de 
costas para os opositores. Na atividade de fechar os olhos, elas devem receber todas as orientações com 
antecedência e garantir a compreensão, pois lhes faltarão dois sentidos importantes de orientação espacial.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, as atividades 
precisam ser adaptadas e para o trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os 
cadeirantes como os que não são cadeirantes podem ser colocados em tatames para que suas 
atividades sejam realizadas com maior segurança. Os movimentos podem ser adaptados para as 
possibilidades de cada um, como por exemplo acentuar a utilização das mãos e braços, ainda que 
estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame para o contato com 
o opositor, etc. A atividade de passar pelo arco pode ser adaptada para que a criança transponha 
o arco mesmo estando no tatame,  e o restante do grupo se movimente ao seu redor.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 3
B L O C O  5

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprender a realizar rolamentos; b) estimular e cooperação; c) aprender a realizar rolamento no padrão 
lateral e de costas; d) desenvolver rolamentos com precisão e direção; e) fortalecer cooperação e integração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Observe a disposição dos alunos para evitar choques entre eles. Analise todas as condições do ambiente 
(espaço entre tatames e outras proteções), em atenção às necessidades da realização de rolamentos. 

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da 

aula. Reforce e apresente a habilidade de rolamentos como fundamental para muitas modalidades de lutas;
►  Reforce a necessidade de concentração.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Jogo: o rabo do dragão;
► Dispõem-se os alunos sentados num grande círculo. Um deles tem uma bola na mão;
► Dois alunos ficam no meio do círculo. Um é a cabeça do dragão e fica em pé. O outro é o rabo 

do dragão e fica agachado, segurando-se na cintura do amigo à frente (a cabeça do dragão);
► O objetivo do jogo é queimar o rabo do dragão com a bola. O dragão deve evitar;
► Para queimar o rabo do dragão, a bola deve ser passada de colega para ficar mais próxima do dragão;
► Quando o rabo for queimado, quem o queimou passa a ser o rabo. Quem estava como 

rabo passa a ser a cabeça, e quem estava na cabeça passa a ficar no círculo.
Obs.: a intenção é incentivar a cooperação e a troca de papéis. Colocar-se no lugar do outro. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Divida a turma em dois grupos, perfilados lado a lado;
► Posicione colchões à frente das fileiras; 
► Estimule para que os alunos realizem o rolamento como sabem fazer 

(cuidado para tendências de cambalhota com apoio na cervical);
► Estimule o rolamento de lado e de costas (Deve-se auxiliar os alunos com contato cinestésico do professor);
► Observar e desmontar o rolamento sem apoio da cabeça.
Atividade 2
► Divida a turma em trios;
► Dois alunos ficam em pé numa distância de 3 metros; 
► O terceiro, partindo da posição em pé, realiza um rolamento partindo 

do lado de um que está em pé, e irá na direção do outro; 
► Ao finalizar o rolamento, ele deve se levantar rapidamente, bater as mãos com o companheiro e 

realizar outros rolamentos em direção ao terceiro membro do trio do qual ele partiu no início;
► Deve-se alterar as funções a cada vez.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Bolas de borracha;
• Tatame;
• Arcos.

Cooperação 
e integração

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Rolamentos



186

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em quatro grupos de seis crianças;
► Os grupos deverão formar duas filas, uma de frente para a outra, a uma distância de 5 metros;
► Ao sinal do professor, o primeiro aluno de uma das duas fileiras deverá realizar rolamentos 

até chegar ao lado oposto, bater na mão de seu colega e ir para o final da fila;
► Quando o aluno bater na mão do colega, este deverá se deslocar para 

a fileira à sua frente executando o rolamento de costas; 
► Ganha a equipe em que todos os participantes realizam o rolamento primeiro.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Com a intenção da preparação de colocar-se no lugar do outro, estimule a integração 

e comunicação para que uns ensinem aos outros como melhorar;
► Refletir como é estar numa situação de dificuldade, como no caso do dragão;
► Destacar a necessidade de concentração e atenção nos rolamentos para 

evitar acidentes, assim como em outras situações da vida;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique o padrão de rolamento, se não encosta a cabeça no chão. Identifique a manutenção 
do padrão do rolamento na combinação com a posição ortostática. Avalie o envolvimento na atividade 
de preparação, no intuito de cooperação e integração para tirar o companheiro de uma situação difícil. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: estas atividades devem ser realizadas a partir da 
operacionalização do movimento pela criança com deficiência visual. Os comandos de voz e os cuidados 
no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento utilizado (arcos, bolas, etc.) 
deve ser percebido pelo tato antes da realização da atividade para que possam reconhecer os movimentos 
diante dos instrumentos utilizados. Nas atividades, é importante que tenham orientação constante, 
preferencialmente de um professor ou auxiliar, para compreenderem o momento de iniciar e de parar.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais e precisos. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando 
possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos comandos e estes precisam ser adaptados para 
se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas em muitos momentos eles são feitos por voz, 
em especial quando estão de costas para os opositores. Outra adaptação possível é a utilização de 
contagens (duas rolagens, três, quatro, etc.), pois assim elas compreendem o momento de parar.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, as atividades precisam 
ser adaptadas para o trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes 
como os que não são cadeirantes podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam 
realizadas com maior segurança e com apoio constante dos professores para medir a segurança e o 
alcance de seus movimentos. Os movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, 
como por exemplo, acentuar a utilização das mãos e braços, ou rolagens ainda que estejam parados 
no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame para o contato com o opositor, etc. 
O acompanhamento constante do professor ou de um auxiliar nestas atividades é essencial.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.



187

AULA 4
B L O C O  5

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidade de equilibrar e desequilibrar; b) fortalecer a cooperação; C) desenvolver 
habilidade de desequilíbrio em situações de oposição; d) aprimorar a habilidade de queda em 
integração com desequilíbrio em situação de oposição; e) estimular a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Observe a disposição dos alunos para evitar choques entre eles. Analise toda a condição do 
ambiente (espaço entre tatames e outras proteções). Retome o cuidado para se concentrar 
nos objetivos da atividade e não machucar o amigo, tentando vencer a qualquer custo.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, 

objetivos e organização da aula. Reforce o padrão da queda. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em trios;
► Dois dos alunos do trio darão as mãos e serão a casa. O aluno que sobrar será o morador e 

terá que ficar dentro da sua casa (espaço entre os dois alunos que estão de mãos dadas);
► O professor deverá deixar sempre um ou dois alunos de fora (sem casa);
► O professor dará o sinal: ao falar "morador", todos os moradores terão que 

sair de suas casas, correr e achar uma outra casa. O aluno que estava de fora, 
sem casa, deve correr e pegar o lugar (casa) dos outros moradores;

► Se o professor falar "casa", todas as casas deverão correr e encontrar novos moradores. 
O morador que ficou sem casa deve tentar entrar em uma outra casa. Somente 
este aluno, na condição de morador, poderá correr além das casas;

► Quando o professor falar “terremoto”, todos deverão correr e mudar de 
papel: quem era casa vira morador, quem era morador vira casa; 

► Incentive todos a participar da atividade e a colaborar com os colegas;
► Motive as crianças a formar trios com diferentes colegas, evitando a 

formação de grupinhos e exclusão de outros colegas.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1 
► Atividade realizada em duplas. Os alunos deverão posicionar-se sentados com as pernas cruzadas. O 

objetivo é derrubar sua dupla, fazer com que ela perca o equilíbrio e toque o solo com uma das mãos.
Variação e progressão: em seis apoios (mãos, joelhos e pés) em decúbito ventral 
de frente para o outro, os alunos deveriam puxar o braço um do outro, ao sinal 
da professora, para derrubá-lo. Vence quem derrubar o companheiro.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Bolas de borracha;
• Tatame;
• Arcos.

Cooperação 
e integração

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Desequilibrar 
e equilibrar
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Atividade 2 
► Formar duplas. As duplas devem sentar-se de costas;
► Ao comando do professor os alunos deverão ficar de joelhos, e tentar derrubar 

o companheiro com os braços até que esse toque o tronco no chão. 
Variação e progressão: determinar que a luta só está vencida se conseguir 
fazer com que o oponente toque as costas no chão. 

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em dois grupos;
► Demarque um espaço em 2 metades, onde um dos grupos se deslocará 

em 4 apoios. Coloque várias bolas no final dos 2 campos;
► O objetivo é um invadir o campo do outro e capturar as bolas;
► Ao sinal do professor, os outros entram no campo e tentam pegar as bolas. Para impedir os jogadores,  

devem desequilibrar o outro, que ficará sentado até alguém da sua equipe o descongele;
► Ao pegar as bolas, pode-se voltar correndo ao outro campo por fora, e voltar ao jogo;
► Invertem-se as posições em 5 minutos. Pode-se calcular a quantidade 

de bolas pegas e estabelecer um vencedor.
Obs.: ênfase no cuidado na queda. Basta com que o outro aluno seja 
tirado da posição de 4 apoios para considerar queda.
Variação e progressão: pode-se reduzir para apenas um ou dois alvos 
para serem resgatados ou tomados da equipe adversária.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Estimule a cooperação e a integração com o exemplo da atividade de preparação; 
► Aponte o respeito ao colega e às diferenças numa atividade que pressupõe mobilização e desequilíbrio;
► Estimule a concentração e a autoconfiança num contexto de atividades de clara oposição;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique o padrão de queda, se não encosta a cabeça no chão. Identifique a manutenção 
do padrão de equilíbrio, realizando movimentos compensatórios (considerar a fadiga neuromuscular 
e influência no equilíbrio). Avalie o envolvimento nas atividades com foco que um depende 
do envolvimento do outro, avaliando a cooperação e integração do grupo. Observe quedas e 
perda de equilíbrio que podem ser decorrentes de dispersão e falta de concentração. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: estas atividades precisam ser operacionalizadas 
anteriormente, com a ajuda e orientação do professor para que eles registrem os movimentos que 
deverão ser realizados. Os comandos de voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem 
auxiliar a atividade. Todo equipamento utilizado (arcos, bolas, etc) deve ser percebido pelo tato antes da 
realização da atividade para que possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. 
As atividades de tentativa de derrubar o colega devem ser feitas com o máximo de contato possível para 
que seja previsível, e a realização das atividades estando sentado pode ser mais apoio a estas crianças.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais e precisos. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem 
a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças 
de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser 
mantido. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por 
contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos comandos e estes 
precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas em muitos 
momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, as atividades 
precisam ser adaptadas para o trabalho em dupla e sentados, evitando grandes deslocamentos e 
aproveitando as partes do corpo que possuem maior mobilidade. Tanto os cadeirantes como os que 
não são cadeirantes podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas 
com maior segurança. Os movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, 
como por exemplo, acentuar a utilização das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; 
promover movimentos de perna sem sair do tatame para o contato com o opositor, etc.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionaliação das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam 
dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer 
de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, 
exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 5
B L O C O  5

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprender habilidade de esquivar; b) desenvolver habilidade de esquivar em oposição; 
c) desenvolver a esquiva com implementos; d) fortalecer o respeito às regras.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Observe a disposição dos alunos para evitar choques entre eles. Analise toda a 
condição do ambiente (espaço entre tatames e outras proteções). 

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Manter atenção às competências que serão trabalhadas nesta aula, destacando as 

competências sociais e pessoais associadas às regras e combinadas para convivência. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Toca do coelho: divida os alunos em trios. Escolha um aluno para ser o coelho sem toca; 
► Os trios formarão uma casinha com as mãos e o terceiro fica embaixo; 
► O professor coloca uma música e, cada vez que ela parar, os alunos deverão trocar de tocas;
► O coelho sem toca deverá buscar entrar numa toca. Quem sobrar 

passa a ser o coelho sem toca. E assim por diante.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
 Atividade 1
► Divida a turma em duplas;
► Um da dupla é preparado com vários pregadores na roupa (presos nos ombros, pernas e braços);
► O outro da dupla tentar tirar os pregadores e o outro aluno tenta esquivar-se.
Atividade 2
► Divida a turma em duas fileiras;
► Um professor ou auxiliares devem ficar com um flutuador de piscina em cada mão, oscilando 

para cima e para baixo. Alterna-se a posição em pé e agachado do professor;
► Os alunos deverão passar pelo professor e esquivar-se dos flutuadores.
Variação e progressão: introduza outros elementos para esquivar, como sacos de 
areia pendurados no teto e em constante movimento ou uma dupla batendo corda. 
Pode-se montar um circuito com várias atividades com intuito de esquiva.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatame;
• Arcos;
• Flutuadores.

Cooperação, 
integração 
e respeito 
às regras

Honestidade, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Desequilíbrio, 
esquivar, 
deslocamento 
no solo e 
rolamento.
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Atividade: luta de espadas. Divida a turma em trios. Demarque 3 a 4 campos de luta; 
► Disponha 1 flutuador de piscina que terá o papel de espada;
► Os alunos se enfrentarão em duplas. O objetivo é tocar com a espada no 

corpo do oponente. A cada toque conta um ponto. Vence aquele que tocar o 
outro primeiro 3 vezes. O terceiro aluno fica na posição de árbitro;

► Invertem-se as posições a cada término da luta;
► Para equiparar melhor as vivências, pode-se determinar as lutas por tempo;
► Se possível, fazer apenas em duplas e o professor fiscaliza.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a discussão da concentração e estratégia, em especial, no jogo de síntese;
► Como eles pensam em atingir o outro? Por baixo? Por cima? Qual a melhor forma de esquivar?
► Estimular, assim, criatividade, resolução e atitude crítica diante de alguma situação problema;
► Estimular o exercício do respeito às regras e ao outro, com atenção na atividade 

de síntese, na qual não se permite acertar o rosto do companheiro;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verifique o padrão de esquivar, de acordo com o número de toques que o outro consegue 
realizar ou em relação a algum equipamento. Observe o cumprimento das regras e a honestidade em 
relação às ocorrências no jogo de síntese (contagem de pontos, saídas do espaço demarcado). 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de voz 
e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento utilizado 
(arcos, bolas, etc.) deve ser percebido pelo tato antes da realização da atividade para que possam 
reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. Os inícios e finalizações das lutas devem 
ter comandos de voz específicos e combinados anteriormente. Os movimentos a serem realizados 
também necessitam de operacionalização prévia para que a criança sinta e registre o movimento.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais e precisos. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem 
a necessidade de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças 
de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser 
mantido. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por 
contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos comandos e estes 
precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas em muitos 
momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores. 
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: se cadeirantes, as atividades precisam 
ser adaptadas para o trabalho em dupla e sentados, evitando grandes deslocamentos e aproveitando as 
partes do corpo que possuem maior mobilidade. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a 
utilização das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair 
do tatame para o contato com o opositor, etc. As movimentações com os flutuadores podem ser realizadas 
a partir destas crianças também em suas cadeiras, desde que organizadas as alturas dos opositores.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 6
B L O C O  5

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver noções de golpes; b) incentivar a cooperação e respeito; c) aprender 
ações básicas de chutes e socos; d) desenvolver a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Analise e vistorie todo o ambiente mantendo o foco nas proteções como 
tatames e colchonetes, destinados à segurança do local. 

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos 

e organização da aula. Apresente a proposta de golpes com socos e chutes; 
► Foque na demonstração de algumas possibilidades e estimule 

que os alunos apresentem seu conhecimento.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-cola;
► Atribui-se um ou vários pegadores;
► O aluno que for pego deverá ficar colado em posição de cócoras;
► Para sair desta posição, um colega deve passar a perna por cima do companheiro 

de cócoras (movimento semelhante ao de meia-lua da capoeira). 
Variação: aumenta-se o número de pegadores. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Demonstrar algumas variações de socos e chutes de algumas modalidades 

de lutas. Fazer com que os alunos os reproduzam;
► Os alunos irão brincar de siga o mestre; eles estarão em fila e o líder deve 

caminhar e mostrar algum golpe que conheça o movimento;
► Depois que fizer seu movimento, vai para o final da fila e o próximo 

faz seu movimento até voltar no primeiro.
Variação: pode-se dividir a sala em duplas. 
As duplas caminhando pela sala, ao comando do professor, o aluno 1 ou 2 da dupla deverá mostrar um 
golpe que sabe com membros inferiores (chute) ou superiores (soco). O outro deve tentar imitá-lo.
Atividade 2
► Divida a turma em duplas. Cada dupla com 1 colchonete;
► Um da dupla segura o colchonete com o braço estendido; 
► O outro deve realizar um chute e um soco no colchonete;
► A cada 1 minuto faz a troca de posições.
Variação e progressão: realizar a mesma atividade determinando que tipo de chute e 
soco será realizado. Pode-se colocar um jornal no lugar do colchonete, e este deverá ser 
rasgado a cada golpe. Atenção para a precisão dos golpes para que não ocorram acidentes. 
Pode iniciar a atividade treinando chutes e socos antes de colocar o alvo. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatame;
• Colchonetes.Cooperação 

e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força e 
equilíbrio

Habilidades 
como socar 
e chutar.
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em duas equipes;
► Posiciona-se um aparador do lado oposto das fileiras;
► Cada aluno deverá correr e chutar o aparador e retornar para o final da fila; 
► Assim, sucessivamente, todos realizam a mesma ação; 
► Vence quem terminar primeiro o rodízio. 
Variação e progressão: realizar a mesma atividade utilizando chutes e socos. Criar outros pontos de 
ataque e outros aparadores. Atenção para a precisão dos golpes para não ocorrerem acidentes. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a necessidade de força, concentração e, acima de tudo, precisão; 
► Destaque como a precisão é importante tanto para aprender a 

atividade como para não machucar o companheiro;
► Frise a necessidade da atenção e respeito para que a atividade de luta 

não se transforme em briga ou machuque o companheiro;
► Demonstre as diferenças de soco e chute em relação ao impacto que cada um tem na 

dinâmica da atividade, e como isso é devido a treinamento e às diferenças individuais.
Avaliação: verificar o padrão dos golpes, tendo como referência desvios de postura, 
perdas de equilíbrio frequentes e erros nos alvos como indicativos de desempenho abaixo 
do esperado. Observar a intenção do aluno em acertar o movimento e na preservação 
do cuidado em não acertar o outro como indicativo de respeito ao outro.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser realizadas 
prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas para evitar acidentes. Os comandos de voz e os cuidados 
no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento utilizado (arcos, bolas, 
colchonetes, aparadores, etc.) deve ser percebido pelo tato antes da realização da atividade para que 
possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. Nesta atividade inicial, estes alunos 
podem participar, com orientação por comando de voz e se possível com um guia. Nas atividades de luta, 
estas crianças podem realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento dos professores e, em 
seguida, realizam com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz para os movimentos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com os braços, deslocando-as e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 7
B L O C O  5

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) estimular situações de socos, chutes e esquivas; b) respeito ao outro;
c) estimular a atenção e tempo de reação com estímulos de golpes; d) aprender a defesa em relação a 
socos e chutes; e) aprender posturas clássicas num contexto lúdico; f) estimular a cooperação e respeito.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Analise e vistorie todo a ambiente mantendo o foco nas proteções como 
tatames e colchonetes destinados à segurança do local.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Apresente a intenção de ataque e defesa, com foco na intenção de 

defender e atacar sem a intenção de agredir o outro aluno.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Picada de cobra: esta atividade se assemelha ao pega-pega, porém se alguém for pego deverá 

continuar fugindo, segurando o local tocado, seja ele ombro, costas, perna, cabeça;
► Se sofrer o segundo toque, também passará a ser pegador. 
Exemplo: o pegador tocou a cabeça do fugitivo, então o fugitivo continua a correr com a mão na cabeça.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Em duplas, um deve tentar tocar a barriga do colega com as mãos e o outro defende, 

interrompendo o movimento com os braços (a intenção é interromper e não bater); 
► Logo após, na coxa e nas costas, com intuito de desenvolver a defesa média e baixa, e proteger as costas;
► Invertem-se as posições de ataque e defesa;
► Em seguida, introduz os ataques e defesas com os pés. 
Variação e progressão: estabelecer pequenos espaços delimitados onde poderão 
ocorrer deslocamentos para dinamizar e contextualizar a atividade. Introduzir anteparos 
como colchonetes ou espumas para permitir maior potência de chutes e socos.
Atividade 2
► Em duplas, os alunos devem se deslocar trotando um de frente ao outro;
► O professor deve promover mudanças de direção a cada 3 ou 5 segundos, com comando de apito, 

dando uma simulação de movimento de vai e vem (a cada troca um corre de costa e outro de frente);
► Quem está de costas deve proferir golpes tentando tocar o outro com as mãos, no braço, perna ou ombro;
► O outro deve tentar esquivar sem se defender com contragolpes;
► Pode-se promover momentos de descanso, devido à intensidade da atividade.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatame
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ao outro, 
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Agilidade, 
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equilíbrio e 
coordenação
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como socar, 
chutar e 
esquivar
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida o grupo em duplas. Atividade semelhante ao conhecido pedra, papel, tesoura;
► Demonstre as três figuras importantes do kung-fu que fazem menção 

aos golpes exercitados: o tigre, o arqueiro ou a águia;
► Informe os alunos que o arqueiro supera a tigre, mas perde para a águia. E o tigre vence a águia;
► Estimule a competição e oriente para que seja feita corretamente a posição das figuras sugeridas. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a relevância da precisão e concentração nos golpes e posições aprendidas;
► Estimule o respeito ao outro, em especial com relação às diferenças 

de habilidades e conhecimento do contexto de lutas;
► Dê contexto à aula, retomando as características de algumas modalidades 

ou estilos de lutas espelharem-se nos movimentos dos animais.
Avaliação: verificar a precisão dos golpes e o padrão desenvolvido de acordo com os exemplos 
demonstrados. Observar a quantidade de toque como indicativo de avaliação das esquivas. Observar o 
padrão de reprodução das figuras do kung-fu como um dos indicativos de atenção de concentração. Avaliar 
a intenção de aprender o golpe sem machucar o colega como um dos parâmetros do respeito ao outro.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de 
voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento 
utilizado (arcos, bolas, colchonetes, aparadores, etc.) deve ser percebido pelo tato antes da realização 
da atividade para que possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. 
Nesta atividade inicial, estes alunos podem participar, com orientação por comando de voz e se 
possível, com um guia para os deslocamentos. Nas atividades de luta, estas crianças podem realizar 
os movimentos primeiramente sob monitoramento dos professores e, em seguida, realizam 
com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz para os movimentos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade,  podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com os braços, deslocando-as e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 8
B L O C O  5

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprender habilidade de empurrar e puxar; b) estimular a cooperação; c) desenvolver 
a habilidade de empurrar e puxar com espaço delimitado; d) aprimorar a percepção 
espacial no contexto das lutas; e) desenvolver a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Analise e vistorie todo a ambiente mantendo o foco nas proteções como 
tatames e colchonetes destinados à segurança do local.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Retome a discussão sobre agressividade.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Atividade: carrinho de mão;
► Formam-se duas fileiras;
► Cada fileira deve ser subdividida em duplas;
► Cada dupla deve se posicionar da seguinte forma: um em pé segurando os pés do segundo. O 

segundo deve estar apoiado apenas com as mãos, que fará o deslocamento do seu corpo;
► Marca-se um caminho reto e, na volta, invertem-se as posições;
► Ganha a fileira que completar primeiro o percurso com todos os integrantes.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Formar duplas e demarcar um círculo. O objetivo é tentar expulsar o colega do círculo demarcado; 
► Em duplas com apoio unipodal (um pé só). O objetivo é tentar expulsar o colega do 

círculo demarcado ou fazer com que ele coloque o pé suspenso no chão.
Atividade 2
► Divida a turma em duplas. Demarque espaços no tatame, quadrados ou círculos;
► Dê uma corda a cada dupla para passar na cintura;
► A corda deve ter entre 4 e 6 metros para manter uma distância segura entre os alunos;
► Um de frente ao outro, cada um tenta puxar seu oponente, com o 

objetivo de fazer com que este saia do espaço demarcado.
Variação e progressão: o professor pode demarcar espaços não lineares (não 
necessariamente um círculo ou quadrado), mas também figuras diversas, como a 
representação de uma mão desenhada no solo, nuvem ou outro desenho não linear. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatame;
• Cordas.Cooperação, 

integração 
e respeito 
ao outro

Autoestima, 
criatividade e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Habilidade de 
puxar, empurrar 
e controle 
do espaço
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em quatro grupos de seis crianças; 
► Cada sexteto será posicionado em um círculo demarcado;
► Cada sexteto será dividido em duas equipes;
► A meta é colocar todos os membros da outra equipe para fora do círculo, sem derrubá-los;
► À cada conclusão da meta, pode-se retomar o jogo em cada equipe.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Reforçar a questão da cooperação, não somente a uma meta de jogo ou vitória, mas também do 

ponto de vista de criar um espaço de luta que favoreça o aprendizado e a segurança do colega;
► Enfatizar, então, a cooperação geral com o desenvolvimento do outro; 
► Ressaltar a importância da atenção e concentração em atividades que unem a força 

e percepção do espaço, aliados à preocupação com segurança do oponente;
► Refletir sobre as situações da vida em que existem oponentes e 

frisar o respeito mútuo nessas situações também.
Avaliação: verificar o desenvolvimento do empurrar e puxar pela dificuldade ou facilidade 
que são atingidas as metas propostas (considerar o desenvolvimento de força e potência para 
ponderar a análise). Verificar a manifestação da cooperação a partir da análise do seguimento das 
regras de segurança de si e do outro, e a preocupação em contribuir com o êxito do grupo. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de 
voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento 
utilizado (arcos, bolas, colchonetes, aparadores, etc.) deve ser percebido pelo tato antes da realização 
da atividade para que possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. 
Nesta atividade inicial, estes alunos podem participar, desde que sejam orientados que devem 
prestar atenção ao direcionamento dos colegas. Nas atividades de luta, estas crianças podem 
realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento dos professores e, em seguida, com o 
auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz para os movimentos. Nos movimentos 
com apenas um pé, é importante abrir exceção para que eles realizem em dois pés.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas 
para o trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são 
cadeirantes podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. 
Os movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar 
a utilização das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna 
sem sair do tatame para o contato com o opositor, etc. Nos movimentos de contato, nos quais se tem a 
orientação de pegar em partes do corpo do colega, é preciso que seja respeitada a mobilidade de cada um.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações 
é necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar 
normalmente sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização 
da atividade sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não 
compreender ou se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida.
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AULA 9
B L O C O  5

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidade de socar e esquivar. Estimular a integração; b) desenvolver a esquiva e soco 
em posição específica; c) estimular a concentração e criatividade; d) desenvolver a atenção.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Analise e vistorie todo o ambiente mantendo o foco nas proteções como tatames e colchonetes 
destinados à segurança do local. Retome o cuidado para que os alunos se concentrem nos 
objetivos da atividade e não machucar o amigo, tentando vencer a qualquer custo.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Aponte os avanços da turma com as aprendizagens observadas.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega estátua de cócoras;
► Escolhe-se um ou mais pegadores. Cada pessoa que for pega fica na posição estátua de cócoras;
► Para livrá-la, deve-se aproximar e o professor determinar qual movimento deve ser feito. 
Sugere-se: (1) passar a perna estendida por cima da cabeça do colega; (2) passar a perna 
estendida por cima da cabeça do colega e depois ficar em pé, de costas, com as pernas 
afastadas, para que ele passe por baixo e se liberte; (3) ficar de cócoras também, cumprimentar 
o colega e este levantar e passar por cima do companheiro com as pernas afastadas.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Forme duplas. Posicione os alunos com joelhos semifletidos e em posição 

de guarda (pé esquerdo à frente e braço direito à frente);
► Objetivo da atividade: tentar tocar a perna esquerda do colega com a mão 

esquerda. Os alunos podem se deslocar para tentar concluir a atividade. O colega 
deve se defender se deslocando e/ou alternado a posição das pernas;

► Alternar a posição de ataque e defesa a cada 3 minutos. 
Variação e progressão: propor situações simultâneas de ataque e defesa. 
Propor realizar o toque com uma das pernas nos braços.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Bolas de borracha;
• Tatame;
• Arcos.

Cooperação, 
integração 
e respeito 
ao outro

Criatividade, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Habilidades de 
socar e esquivar



198

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida os alunos em duplas e os oriente a utilizar uma camiseta velha, de preferência branca;
► Os alunos deverão molhar a ponta dos dedos em tinta guache;
► O objetivo do jogo é pintar o máximo possível o outro companheiro; 
► Assim, ambos devem utilizar de esquivas e outros movimentos, 

tanto para pintar como para evitar ser pintado;
► Ganha o aluno que tiver o corpo menos pintado;
► Estipula-se um tempo de conclusão de 3 a 5 minutos por dupla;
► Pode-se utilizar os dois lados da camiseta para realizar novas partidas e promover mais participação.
Variação e progressão: pode-se sugerir que as duplas fazem parte de dois grandes times, e cria-
se a pontuação de alunos mais ou menos pintados como referência de vitória do jogo.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Deixe clara a importância do desenvolvimento da concentração, agilidade e atenção 

que são graduais numa atividade que exige rapidez de movimentos;
► Assim, faça analogias a outras aprendizagens na escola que são 

realizadas aos poucos e que exigem concentração;
► Aponte o respeito ao colega e às diferenças numa atividade que há o contato físico;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: verificar o padrão de movimento da esquiva, como a velocidade e tempo de reação 
adequados, como indicador de desempenho. Observar se as falhas nas esquivas ou socos 
podem ser devidos à falta de atenção e concentração, indicando necessidade de mais foco 
não apenas no domínio físico, mas no cognitivo-comportamental. Observar as interações e 
intenções de ajuda ao companheiro como indicativos do exercício da cooperação.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser realizadas 
prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os objetos utilizados precisam ser 
reconhecidos, para que cada um faça um registro sensorial da proposta (movimento e material). Nesta 
atividade inicial, estes alunos podem participar, com orientação por comando de voz e, se possível com um 
guia. Nas atividades de luta, estas crianças podem realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento 
dos professores e, em seguida, realizam com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz 
para os movimentos. É preciso que se tenha delicadeza nos movimentos e que não sejam bruscos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos  e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade, podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com os braços, deslocando-os e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 10
B L O C O  5

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar movimentos de ataque e defesa; b) reforçar o respeito às diferenças; c) aprimorar habilidades de 
chutar e socar em movimentos definidos; d) aprimorar as defesas; e) estimular a persistência e concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Analise e vistorie todo a ambiente mantendo o foco nas proteções como 
tatames e colchonetes, destinados a segurança do local. 

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicar as dicas de segurança, os conteúdos a 

serem desenvolvidos, os objetivos e a forma de organização da aula; 
► Pontue a evolução do grupo para atividades de mais precisão e reforce a necessidade de 

respeito ao outro, concentração e atenção ao padrão de movimentos sugeridos.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Os alunos irão brincar de siga o mestre;
► Cada dupla deverá se revezar entre mestre e “seguidor/imitador”;
► Caminhado pelo ambiente delimitado pelo educador, o mestre deve propor golpes com os braços e pernas;
► A cada 3 minutos invertem-se as posições, escolhendo outro participante para ser o mestre;
► O educador deve estimular caminhadas rápidas e participar da atividade imitando o mestre.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Divida os alunos em duas ou 3 fileiras posicionadas de frente para o educador;
► Este demonstra pelo menos três tipos de golpes: tais como soco alto, médio e baixo; chute alto, 

médio e baixo; defesa alta, média e baixa. Os participantes devem repetir os golpes algumas vezes;
► Após isso, todos devem ser estimulados a caminhar pela sala ao som de uma 

música. Sempre que parar a música eles devem realizar no ar: os 3 tipos de socos; 
na próxima parada, os 3 tipos de chutes e, na seguinte, realizar as defesas.

Atividade 2
► Divida a turma em duplas, e oriente os alunos a treinar os golpes que aprenderam, 

um ao lado do outro, em frente a um espelho, preferencialmente; 
► Estimule-os a corrigir o movimento um do outro;
► Após isso, peça para que simulem uma luta, mas sem contato físico, por 

enquanto, mantendo uma distância de 1 (um) metro entre as duplas;
► O foco é experimentar a diversidade de golpes.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Bolas de borracha;
• Tatame;
• Arcos;
• Aparadores ou objetos de diferentes alturas e 

espessuras para serem utilizados como obstáculos. 

Cooperação 
e integração

Persistência, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Habilidades de 
chutar,  socar 
e defender.



200

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Circuito de golpes. Divida a turma em 2 a 3 equipes de no máximo 6 alunos em cada;
► Posicionar alguns obstáculos/aparadores de diferentes alturas e larguras na forma de um circuito, 

a uma distância mínima de 1,5m e máxima de 3m um do outro, distribuídos pelo espaço;
► Cada equipe deverá iniciar em um obstáculo, percorrendo o percurso à sua frente em sentido 

horário. Realizar uma sequência de 2 ou 3 golpes em cada obstáculo/aparador a sua frente, 
seguindo de forma que todos participem simultaneamente, percorrendo todo o percurso;

► Após algum tempo de execução livre, o educador deve orientar alguns tipos de golpes. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo;
► Ressalte a discussão da concentração, em especial, no jogo de síntese, já que 

se não prestar atenção erra o golpe e a equipe pode ser prejudicada;
► Estabeleça o contraponto e faça-os refletir sobre o direito e naturalidade de que todos podem errar;
► Aproveite a discussão e chame a atenção para cooperação e integração do grupo;
► Estimule-os a apresentar outros tipos de golpes que conhecem e sugerir para próximas aulas;
► Ressalte a questão do compromisso e respeito com o professor e consigo mesmo, em 

atividade mais livres, nas quais eles simulam golpes que aprenderam. E que isso deve ser 
bem feito, mesmo se o professor não estiver olhando. Foco na responsabilidade genuína, 
que as coisas certas são realizadas mesmo não havendo possibilidade de punição.

Avaliação: verificar se o padrão de movimento dos chutes, defesas e socos obedecem o padrão sugerido 
(alto, médio e baixo). Observar se a defesa se configura como defesa, sem acontecer uma intenção de 
contragolpe. Na medida em que as habilidades podem ficar mais específicas, observar as reações e formações 
de grupos mais ou menos habilidosos como indicativo da falta do senso de respeito às diferenças. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas para evitar acidentes. Os comandos de 
voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento 
utilizado (arcos, bolas, colchonetes, aparadores, etc.) deve ser percebido pelo tato antes da realização da 
atividade para que possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. Na atividade 
inicial é preciso que haja um comando de voz para estas crianças pois elas não verão o mestre.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os  comandos combinados com eles precisam ser acompanhados, 
preferencialmente por contato visual e, quando possível e necessário, em libras. Como elas 
precisam entender o comando do movimento, podem realizar atividades descalças para sentir 
a vibração do som e também podem combinar comandos diferenciados com o professor.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam adaptar-se 
para o trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são 
cadeirantes podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior 
segurança. Os movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, 
acentuar a utilização das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de 
perna sem sair do tatame para o contato com o opositor, etc. Em todas as atividades é preciso que eles 
realizem golpes estando no tatame com auxiliares, professores ou outros colegas que se juntam a eles.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, eles podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização deles como modelos, auxilia também a compreensão.
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(COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades de agarrar e empurrar; b) estimular a responsabilidade; c) aprimorar a habilidade 
de empurrar e puxar com maior exigência de força; d) aprimorar a manutenção do equilíbrio em situação de 
oposição; e) estimular a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Vistorie o ambiente e estimule os alunos a ajudar na observação em questões de segurança: 
tatames, implementos, iluminação, estrutura e tudo que possa afligir a integridade do grupo.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Destaque a evolução para as habilidades específicas em situações mais 

complexas e o cuidado com a segurança de si e do outro.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-cola. Atribui-se um ou vários pegadores;
► O aluno que for pego deverá ficar colado em posição de cócoras;
► Para sair desta posição, o outro colega deve passar a perna por cima do companheiro 

de cócoras (movimento semelhante ao meia-lua da capoeira). 
Variação: aumenta-se o número de pegadores.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Divida o grupo em duas equipes. Monte um ou mais campos de aproximadamente 

5m x 5m. Divide-se o meio com uma marcação clara;
► Ao chamado do professor, um integrante de cada equipe entra no campo;
► Os oponentes se seguram pelos braços e semifletidos. As mãos devem se posicionar na direção 

da linha medial para que os jogadores iniciem na mesma distância das linhas finais;
► O objetivo é empurrar ou puxar o oponente para fora do demarcado, 

para fazê-lo sair apenas pelas linhas de fundo.
Variação: utilizar mais campos ou duplas simultâneas em campos maiores para efetivar a maior 
participação. Ao invés das mãos dadas, pode se colocar um colchão entre os participantes.
Atividade 2
► Divida a turma em duplas. Todos devem ficar na posição agachada (joelhos fletidos e tronco 

levemente inclinado à frente). Recomenda-se utilizar agasalhos de mangas longas;
► Cada dupla deve agarrar e puxar o outro componente provocando o 

desequilíbrio. O objetivo é jogar o outro no tatame.
Variação e progressão: pode-se realizar primeiramente na posição de joelhos, mantendo 
o foco na puxada. Sugere-se incluir rasteiras como estratégia para as quedas. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatame;
• Colchonetes.Cooperação 

e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Agilidade, 
força e 
equilíbrio 

Habilidades 
agarrar e 
empurrar

AULA 11
B L O C O  5

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em duplas. Cada dupla com um colchonete. 

Recomenda-se utilizar agasalhos de mangas longas;
► Cada dupla deve agarrar e puxar o outro componente provocando o desequilíbrio;
► O objetivo é jogar o outro no tatame;
► Vence quem conseguir fazer com que o outro companheiro toque 3 vezes o quadril no tatame.
Variação e progressão: pode-se orientar para utilizar a força do outro para otimizar a queda.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a necessidade de força, concentração e, acima de tudo, precisão; 
► Destaque como a precisão é importante tanto para aprender a 

atividade e para não machucar o companheiro;
► Frise a necessidade da atenção, cooperação e respeito para que a atividade 

de luta não se transforme em briga ou machuque o companheiro;
► Demonstre as diferenças de soco e chute em relação ao impacto que cada um tem na 

dinâmica da atividade, e como isso é devido ao treinamento e às diferenças individuais.
Avaliação: verificar o desenvolvimento do empurrar e puxar pela dificuldade ou facilidade que são atingidas 
as metas propostas e a capacidade de criar desequilíbrios e deslocamentos. Verificar a manifestação da 
responsabilidade a partir da análise do seguimento das regras de segurança de si e do outro, na preocupação 
em contribuir com o êxito do grupo e na intenção de não machucar o outro com as quedas e desequilíbrios.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de 
voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Nas atividades de 
embate e luta, estas crianças podem realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento 
dos professores e, em seguida, realizam com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando 
de voz para os movimentos. Os contatos (puxar ou empurrar) devem ser combinados anteriormente 
para que elas possam estar preparadas, pois não estão acompanhando a movimentação do 
companheiro. Os movimentos precisam, sempre que possível, ser operacionalizados.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos  e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade, podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com os braços, deslocando-os e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 12
B L O C O  5

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades de esquivar e atacar; b) reforçar a responsabilidade;
c) estimular a habilidade de esquiva com implemento; d) aprimorar a manutenção do equilíbrio em situação de 
oposição e base elevada; e) estimular a confiança e concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Vistorie o ambiente e estimule os alunos a ajudar na observação em questões de segurança: 
tatames, implementos, iluminação, estrutura e tudo que possa afligir a integridade do grupo.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Reforce a nova dinâmica de atividades de lutas com implementos e como as habilidades 

pregressas de esquiva e atacar podem ser utilizadas em outro contexto.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Picada de cobra: esta atividade se assemelha ao pega-pega, porém se alguém for pego deverá 

continuar fugindo, segurando o local tocado, seja ele ombro, costas, perna, cabeça;
► Se sofrer o segundo toque, também passará a ser pegador. 
Exemplo: o pegador tocou a cabeça do fugitivo, então o fugitivo continua a correr com a mão na cabeça.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Distribuir um bastão para cada aluno; 
► O professor deve sugerir alguns movimentos típicos das lutas com bastão;
► Os alunos devem caminhar pela sala explorando e criando movimentos com o bastão.
Atividade 2
► Confeccionar um bastão com colchonetes amarrados nas pontas, como se fosse um cotonete;
► Em duplas, um deve fazer menção a atacar as pernas do outro com o bastão;
► O outro se defende saltando sobre o bastão/cotonete;
► Faz-se a mesma intenção em direção à linha do ombro. O companheiro abaixa e defende;
► Propor movimentos repetidamente para aprender a dinâmica de luta com bastão.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatame;
• Cabos de vassoura /Bastão firme/ flutuador;
• Colchonetes;
• Banco sueco.

Responsabilidade,
cooperação e 
integração.

Confiança e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Habilidades como 
esquivar, atacar e 
defender-se com 
implemento
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida o grupo em duplas;
► Cada dupla irá subir no banco sueco com um bastão/cotonete;
► O objetivo é criar situações com o bastão/cotonete, para que o 

oponente seja desequilibrado e saia do banco;
► Assim que o primeiro cair, troca-se a dupla.
Obs.: forre as laterais do banco com colchões ou tatames móveis.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a relevância da precisão e concentração para realizar golpes com implementos; 
► Foco na garantia da segurança pessoal e do companheiro;
► Destaque a responsabilidade do uso de implementos ou outros artefatos no esporte e na vida;
► Estimule o respeito ao outro e à diversidade na temática das lutas, 

das quais nem todos podem ter conhecimento prévio.
Avaliação: verificar a quantidade de acertos com os implementos como indicador do desempenho 
das esquivas e dos ataques. As quedas da base elevada podem ser consideradas também como 
indicadores do desempenho da esquiva e ataque. Avaliar a questão da responsabilidade ao 
observar as intenções de ataque apenas para cumprir a meta, e não para machucar ou humilhar 
o companheiro. Verificar se o desempenho nas esquivas pode ser comprometido pela falta de 
concentração. Avaliar se o desempenho nos ataques pode ser influenciado pela falta de confiança.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de voz 
e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento utilizado 
(arcos, bastões, colchonetes, aparadores, etc) deve ser percebido pelo tato antes da realização da 
atividade para que possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. Na atividade 
de pega-pega, elas podem realizar com colegas que atuem como guias. Nas atividades de luta, estas 
crianças podem realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento dos professores e, em 
seguida, com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz para os movimentos. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos  e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade, podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com os braços, deslocando-os e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 13
B L O C O  5

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprender técnicas básicas de rolamentos e quedas; b) reforçar a cooperação; c) aprender rolamento similar 
ao ukemi do jiu-jitsu; d) aprimorar o movimento de queda; e) estimular a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Vistorie o ambiente e estimule os alunos a ajudar na observação em questões de 
segurança: tatames, implementos, iluminação, estrutura e tudo que possa afligir a 
integridade do grupo. Atenção na estrutura para as quedas e rolamentos.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Apresente a importância de habilidades básicas de lutas como quedas e rolamentos e como 

podem ser utilizadas em outras situações do esporte, atividades físicas ou brincadeiras.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Cada aluno receberá um balão; 
► O professor solicita aos alunos caminharem pelo espaço, mantendo o balão 

no ar e tocando diferentes partes do corpo, de forma livre; 
► Em seguida, o professor determina as partes do corpo que os alunos deverão utilizar para 

manter o balão flutuando. Por exemplo: cotovelo direito e joelho esquerdo, cabeça e nariz;
► Utilize os planos mais baixos e incentive os rolamentos livres e movimentos similares aos golpes das lutas.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Formar fileiras. Praticar os rolamentos característicos das lutas;
► Começar com rolamentos diversos que eles conhecem;
► Em seguida, exemplificar e incentivar o rolamento por cima do ombro de lado (similar ao ukemi do 

jiu-jitsu), pois é um tipo que protege a cabeça (e pode ser utilizado para muitas outras atividades).
Atividade 2
► Queda: os alunos devem estar sentados e com os joelhos estendidos; 
► Em seguida, eles devem deitar com os braços em abdução de 90 graus;
► No mesmo momento em que apoiarem as costas, devem bater os braços no tatame;
► Em seguida, devem realizar a mesma atividade, mas partindo da posição agachada. O movimento segue 

o apoio do quadril e em seguida das costas no tatame (acompanhado pelo movimento dos braços). 
Variação e progressão: unir os dois movimentos e criar dinâmicas em que o rolamento 
é acompanhado de uma queda, criando movimentos contínuos pelo tatame.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatame;
• Cordas.Cooperação, 

integração e 
respeito ao outro

Autoestima, 
criatividade e 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Rolamentos e quedas
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida a turma em dois grupos. Coloque-os em duas fileiras frente a frente. Cada fileira com 

um colete de cor diferente. Separar o número de bolas para toda a quantidade de alunos;
► O primeiro de cada fileira deve realizar um rolamento com uma bola e jogar para o primeiro 

da fileira em frente. Este, por sua vez, deve rolar e jogar para o 2. Assim que a bola chegar 
no 2, outra bola é pega pelo primeiro e coloca uma segunda bola em jogo;

► O objetivo é fazer com que todas as bolas cheguem o mais rápido no final da fila;
► Não há equipes adversárias; 
► Marca-se duas ou três vezes para verificar o melhor tempo das equipes.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Reforçar a questão da cooperação e integração, numa atividade que usa 

movimentos de luta, para que todos atinjam uma meta em comum;
► Demonstrar a importância do compromisso com o grupo, tanto em relação ao desempenho 

individual quanto à preocupação de ajudar o outro a ter melhor desempenho;
► Reforçar como os movimentos aprendidos de queda e rolamento podem ser utilizados em 

outras atividades, pois são técnicas desenvolvidas para proteger o corpo. Reforçar, assim, 
integração das habilidades e capacidades físicas que não servem apenas a um propósito.

Avaliação: verificar o padrão do movimento, em especial, com o posicionamento da cabeça. Na queda, 
observar o padrão também com atenção na proteção da cabeça. Verificar se o desvio do padrão de 
movimentos propostos pode ser advindos da falta de concentração. Observar nas atividades a intenção 
de ajudar o outro, com manifestações de correção, como demonstração de atitudes de cooperação.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser realizadas 
prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de voz e os cuidados 
no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento utilizado (arcos, bastões, 
colchonetes, aparadores, etc) deve ser percebido pelo tato antes da realização da atividade para que possam 
reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. Nesta atividade inicial, estes alunos podem 
participar, com orientação por comando de voz e, se possível, com um guia. Nas atividades de queda e 
rolamento, estas crianças podem realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento dos professores 
e, em seguida, com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz para os movimentos. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos  e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com os braços, deslocando-os e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 14
B L O C O  5

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar habilidades de esquiva e queda; b) reforçar a integração; c) exercitar a integração da habilidade de 
esquivar com queda; d) aprimorar o movimento de queda; e) estimular a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Vistorie o ambiente e estimule os alunos a ajudar na observação em questões de segurança: 
tatames, implementos, iluminação, estrutura e tudo que possa afligir a integridade do grupo. 

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega estátua de cócoras;
► Escolhe-se um ou mais pegadores. Cada pessoa que for pega fica na posição estátua de cócoras;
► Para livrá-la, deve-se aproximar, e o professor deve determinar qual movimento deve ser feito; 
► Sugere-se: (1) passar a perna estendida por cima da cabeça do colega; (2) passar a perna 

estendida por cima da cabeça do colega e depois ficar em pé, de costas, com as pernas 
afastadas, para que ele passe por baixo e se liberte; (3) ficar de cócoras também, cumprimentar 
o colega e este levantar e passar por cima do companheiro com as pernas afastadas.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Divida a turma em duplas;
► Cada dupla terá uma pequena corda que ficará uma parte presa atrás no calção e outra para fora;
► Devem ficar frente um para o outro em posição ajoelhada ou agachada;
► Ao sinal do professor, devem tentar derrubar o parceiro para obter a corda presa, antes que esse caia;
► Deve-se destacar a técnica de queda segura, protegendo a cabeça.
Atividade 2
► Divida a turma em duplas;
► Cada dupla terá uma pequena corda que ficará uma parte presa atrás no calção e outra para fora;
► Devem ficar de frente um para o outro;
► Ao sinal do professor, devem tentar derrubar o parceiro para obter a corda presa;
► Marcam-se tempos para cada dupla;
► Invertem-se as duplas para criar parcerias e experiências diversas. Deve-se estimular 

a combinação de esquivas para manter a dinâmica da atividade.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Adereços (penas, canudos, papéis);
• Cordas pequenas.Cooperação, 

integração e 
respeito ao outro.

Confiança, 
concentração

Agilidade, 
força, 
equilíbrio e 
coordenação

Habilidade de esquiva, 
queda e situação 
de oposição
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Separe um rolo de fita crepe e quatro a seis adereços para serem colocados 

presos ao corpo (podem ser penas, canudos improvisados, aviões de papel, 
ou qualquer outro que fique firme e possa ser preso ao corpo);

► O aluno cola esses adereços nas pernas e braços;
► Todos os alunos ficam espalhados pela sala;
► O objetivo é pegar mais adereços possíveis e proteger os seus;
► O professor pode estipular tempos de 5 minutos;
► O vencedor ou vencedores de cada rodada são determinados pela soma dos 

adereços que pegou com os que ainda restam no seu corpo;
► Pode-se criar uma dinâmica ao final, na qual duplas tentam retirar 

os adereços, deixando a atividade mais participativa.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Deixe clara a importância do desenvolvimento da concentração, agilidade e atenção, 

que são graduais numa atividade que exige rapidez de movimentos;
► Assim, faça analogias com outras aprendizagens na escola que são 

realizadas aos poucos e que exigem concentração;
► Aponte o respeito ao colega e às diferenças numa atividade em que há o contato físico;
► Aponte a evolução do grupo com o estímulo à confiança em si.
Avaliação: observar o sucesso das esquivas, tendo como parâmetro as quedas observadas 
nas atividades ou a quantidade de adereços no jogo proposto. Na queda, observar se o padrão 
proposto é mantido numa situação de oposição. Verificar a condição de integração pelo 
compartilhamento de estratégias para que todos tenham conhecimento para chegar às metas.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos de 
voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Todo equipamento 
utilizado (arcos, bastões, colchonetes, aparadores, etc) deve ser percebido pelo tato antes da realização 
da atividade para que possam reconhecer os movimentos diante dos instrumentos utilizados. 
Nesta atividade inicial, estes alunos podem participar, com orientação por comando de voz e, se 
possível, com um guia e adaptação de movimentos. Nas atividades de contato e embate, estas 
crianças podem realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento dos professores e, em 
seguida, com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz para os movimentos. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos  e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam ser adaptadas para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com os braços, deslocando-os e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 15
B L O C O  5

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS (COM E SEM IMPLEMENTOS)

Família de Habilidades  
para lutas

1  OBJETIVOS
a) aprender técnica básica de imobilização; b) praticar situações de imobilização e tentativas de escape; c) 
estimular a autoestima e criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Vistorie o ambiente e estimule os alunos a ajudar na observação em questões de segurança: 
tatames, implementos, iluminação, estrutura e tudo que possa afligir a integridade do grupo.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque o cuidado para as atividades de imobilização, mantendo 

a segurança e bem-estar do companheiro.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Formam-se quartetos;
► Um dos 4 alunos fica no meio de uma roda formada pelos outros três que 

caminham ou trotam em círculos e se deslocam pelo ambiente;
► O jogador do meio deve ser tocado por um dos jogadores que está em volta; 
► A cada toque ele deve demonstrar um golpe de chute no ar, fazendo menção em acertar o 

parceiro, mas não deve acertá-lo. Os outros jogadores do trio devem imitar o golpe;
► A cada 3 minutos, trocam-se os alunos que fica no meio;
► O professor deve estimular o desenvolvimento dos golpes.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Divida os alunos em duplas. Cada dupla deve ter um balão (“bexiga”);
► Um componente da dupla deita em decúbito dorsal no tatame. O outro fica em cima. O de 

baixo prende o de cima com as pernas, cruzando-as na altura da cintura do companheiro;
► Entre eles, coloca-se um balão na altura do peito;
► O objetivo é que eles façam um rolamento lateral sem estourar o balão;
► A cada rolamento, naturalmente, invertem-se as posições.
Atividade 2
► Divida os alunos em duplas. Um componente da dupla deita em decúbito dorsal no tatame. 

O outro fica em cima. O aluno que está embaixo prende o de cima com as pernas, cruzando-
as na altura da cintura do companheiro. Mesma posição da atividade anterior;

► Em seguida, o aluno que está em cima deve tentar escapar e o outro manter a imobilização;
► A cada 2 minutos, invertem-se as posições.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Balões (bexigas);
• Tatame.Cooperação e 

integração
Autoestima, 
confiança e 
concentração

Agilidade, força, 
equilíbrio e 
coordenação

Imobilização
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida o grupo em trios;
► Uma dupla fica em posição de imobilização;
► Um tenta escapar. O terceiro marca o tempo que ele levou para conseguir escapar;
► Computa-se o tempo de cada um do trio;
► Ao final, cada trio apresenta seus tempos e técnicas ao resto do grupo;
► Discute-se a melhor forma de conduzir a atividade, para que todos tenham o melhor desempenho.
Obs.: o professor deve destacar as regras para o escape e imobilização, como proibir cotoveladas, 
sufocamento e outras ações prejudiciais. O aluno que marca o tempo deve ajudar a fiscalizar. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos 2 debates propostos abaixo:
► Destaque a característica crítica de uma atividade de imobilização e 

converse como essa pode ser realizada com segurança;
► Fazer relação com a consciência de pensar suas ações sempre com relação às 

consequências que pode gerar aos outros, demonstrando, assim, preocupação com o 
grupo e o próximo (cooperação e integração como competências fundamentais);

► Destaque a concentração como fundamental para a realização de uma atividade 
que exige força e precisão, além de cuidado para não machucar o próximo;

► Estimular a autoestima, apresentando a evolução do grupo que permitiu 
a prática de situações mais desafiadoras e de certo risco. 

Avaliação: avaliar o desempenho das imobilizações, tanto pelo padrão central de imobilizar como pela 
ideia de imobilizar sem machucar, sufocar ou outras atitudes não permitidas. Vale a mesma avaliação para 
os escapes (sem cotoveladas e outras agressões). Avaliar o exercício da criatividade nas ações de escape. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: as atividades de contato direto devem ser 
realizadas prioritariamente em duplas, mesmo as coletivas, para evitar acidentes. Os comandos 
de voz e os cuidados no contato para evitar surpresas podem auxiliar a atividade. Nesta atividade 
inicial, estes alunos podem participar,  com orientação por comando de voz e, se possível, com 
um guia e adaptação de movimentos. Nas atividades de contato e embate, estas crianças podem 
realizar os movimentos primeiramente sob monitoramento dos professores e, em seguida, 
com o auxílio de guias para os deslocamentos e comando de voz para os movimentos. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, 
preferencialmente por contato visual, e, quando possível e necessário, em Libras. É preciso atentar aos 
comandos e estes precisam ser adaptados para se tornarem sempre visuais, pois nas atividades de lutas 
em muitos momentos eles são feitos por voz, em especial quando estão de costas para os opositores.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: as atividades precisam adaptar-se para o 
trabalho em dupla, evitando grandes deslocamentos. Tanto os cadeirantes como os que não são cadeirantes 
podem ser colocados em tatames para que suas atividades sejam realizadas com maior segurança. Os 
movimentos podem ser adaptados para as possibilidades de cada um, como por exemplo, acentuar a utilização 
das mãos e braços, ainda que estejam parados no tatame; promover movimentos de perna sem sair do tatame 
para o contato com o opositor, etc. Especialmente na primeira atividade, podem ser realizados movimentos 
somente com as pernas ou com o braços, deslocando-as  e realizando movimentos previamente combinados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão.
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AULA 1
B L O C O  6

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver a manipulação de bola no contexto gímnico; b) reforçar o respeito às diferenças; 
c) explorar diferentes segmentos corporais para manipular a bola; d) priorizar a criação de 
formas de manejo da bola provindas do próprio aluno; e) estimular a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção para 
a altura do teto em relação aos lançamentos de implementos e materiais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da atenção na 

utilização dos aparelhos da ginástica rítmica como a bola para a obtenção de 
um desempenho seguro e eficaz das práticas gímnico-acrobáticas.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar os tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Distribuir os alunos pelo espaço;
► Orientá-los a manipular a bola utilizando diferentes partes do corpo e diferentes 

tipos de movimento. Neste momento, os alunos criarão os movimentos;
► Porém, em caso de dúvida, o professor pode propor algumas opções para os participantes 

como passar, quicar, lançar, agarrar por meio de diferentes segmentos corporais, 
rolamentos com a bola, deslizar a bola por diferentes segmentos corporais.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Dividir os alunos em quatro filas. Eles devem se deslocar 
de um ponto A a um ponto B executando as seguintes tarefas: 

► Equilibrando a bola utilizando as mãos, as costas, os pés;
► Quicando a bola com as mãos, com os pés, com os braços e, se possível, com a cabeça;
► Lançando a bola com as mãos, com os pés;
► Agarrando a bola com as mãos, com os pés, com as coxas, com o abdômen 

em conjunto com as coxas (realizando uma flexão de quadril).

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Bolas de ginástica rítmica;
• Sala de ginástica.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
concentração 
e criatividade

Passar, quicar, 
lançar, agarrar, 
balancear 
e rolar

Princípios 
básicos da 
manipulação da 
bola - aparelho 
da ginástica 
rítmica
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Em seguida, dividir os alunos em quatro colunas, uma de frente para a outra; 
► Dessa forma, se formarão duplas. Inicialmente, um participante da dupla deve ficar aproximadamente 

3 metros de distância do outro. Um lançará a bola para o outro e agarrará a bola que o outro lançar; 
► A distância aumenta na medida em que o professor observa os acertos 

dos participantes. Aumentar a distância apenas duas vezes; 
► O aluno deverá lançar a bola para o parceiro com as mãos, com os pés, e o parceiro deverá agarrar 

com as mãos e com as coxas em conjunto com o abdômen (realizando uma flexão de quadril). 
Variação e progressão: o professor deve inserir, na medida do possível, 
movimentos criados pelos alunos na dinâmica anterior.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize a dinâmica diferenciada do trabalho com bola em movimentos gímnicos;
► Destaque a necessidade de destreza e concentração num trabalho com bola em outro contexto;
► Busque as similaridades com outras atividades;
► Incentive o uso de habilidades pregressas, focando na autoestima;
► Destaque a cooperação e o respeito às diferenças em relação às 

disparidades de habilidades que podem ser observadas.
Avaliação: identificar as ocorrências de queda de bola e os desvios de direção como parâmetro 
de dificuldade e da manipulação com diferentes partes do corpo. Verificar a ocorrência 
de manipulações fora do padrão como indicador de criatividade. Observar os diálogos e 
expressões sobre o desempenho alheio e identificar a prática do respeito às diferenças.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos equipamentos e orientação para o comando de voz constante 
(preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades no tatame podem ser realizadas normalmente, 
mas em um ritmo diminuído, considerando que não estão com o contato visual e podem não perceber a 
distância do solo. Na atividade de síntese, no lugar de realizar lançamentos de bola, pode ser combinado 
que façam rolagem de bolas em duplas com comando de voz para que cheguem ao companheiro.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de lançamento precisam 
garantir o controle visual destas crianças no momento exato do lançamento das bolas.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter 
os tamanhos adaptados também. Na realização da atividade de síntese, pode-se realizar lançamento 
da bola (caso a criança em questão tenha condições de lançar) ou pode também ser feita por meio de 
rolagem das bolas (tanto na emissão quanto na recepção), visto que as atividades precisam atentar à 
capacidade de movimentação. Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade 
reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida sua 
movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem nas 
suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade com instrumentos e movimentos.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 2
B L O C O  6

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver a manipulação do arco, no contexto gímnico; b) reforçar o respeito às diferenças;
c) explorar diferentes segmentos corporais para manipular o arco; d) priorizar a criação de formas 
de manejo do arco provindas do próprio aluno; e) reforçar o estímulo à criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção para 
a altura do teto em relação aos lançamentos de implementos e materiais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos 

e organização da aula. Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e 
da atenção na utilização dos aparelhos da ginástica rítmica, no caso o arco, para a 
obtenção de um desempenho seguro e eficaz das práticas gímnico-acrobáticas;

► Buscar demonstrar as diferenças do implemento anterior e as possibilidades de criação.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar os tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Distribuir os alunos pelo espaço;
► Orientá-los a manipular o arco utilizando diferentes partes do corpo e diferentes tipos de movimento;
► Neste momento, os alunos criarão os movimentos, porém, em caso de dúvida, o professor pode 

propor algumas opções para os participantes como girar, lançar, agarrar, saltar e balancear.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Dividir os alunos em quatro filas. Eles devem se deslocar 
de um ponto A para um ponto B executando as seguintes tarefas: 

► Lançar o arco com uma das mãos para agarrar com a mesma e depois com a outra mão;
► Lançar o arco com as mãos e recepcioná-lo com os pés;
► Passar entre o arco;
► Saltar por cima do arco.
Variação e progressão: incluir o trabalho com bola e alternar entre duplas a manipulação desses 
implementos. Incentivar a criatividade para a construção de diferentes combinações de movimentos.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Arcos de ginástica rítmica;
• Sala de ginástica.

Cooperação 
e integração

Autoestima, 
persistência, 
concentração 
e criatividade

Girar, lançar, 
agarrar, saltar 
e balancear

Princípios 
básicos da 
manipulação do 
arco - aparelho 
da ginástica 
rítmica
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Em seguida, dividir os alunos em quatro colunas, uma de frente para a outra. Dessa forma, se formarão 

duplas. Inicialmente um participante da dupla deve ficar aproximadamente 3 metros de distância do outro. 
► Um lançará o arco para o outro e agarrará o arco que o outro lançar. A distância 

aumenta na medida em que o professor observa os acertos dos participantes. 
► Aumentar a distância apenas duas vezes. O aluno deverá lançar o arco para o parceiro com as mãos 

e em seguida rolar o arco para o parceiro com as mãos. O parceiro deverá agarrar com as mãos. 
Variação e progressão: o professor deve inserir, na medida do possível, 
movimentos criados pelos alunos na dinâmica anterior.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a oportunidade de manipular e brincar com implementos diferenciados;
► Busque que eles estabeleçam relações entre o arco e os outros implementos 

já usados. Quais as diferenças, semelhanças ou dificuldades?;
► Estimule a persistência e autoestima, demonstrando a evolução com 

as atividades de manipulação desses implementos;
► Sugira para aqueles que têm mais habilidade em um ou outro exercício que ensine o colega, 

incentivando a integração e cooperação do grupo numa situação diferente que não a do jogo formal.
Avaliação: identificar as ocorrências de queda do arco (ou bola, se utilizar ambos) os desvios de direção e 
dificuldades de recepção como indicadores de dificuldade da manipulação com diferentes partes do corpo e 
com o companheiro. Verificar a ocorrência de manipulações fora do padrão como indicador de criatividade. 
Observar os diálogos e expressões sobre o desempenho alheio, e identificar a prática do respeito às diferenças.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças 
precisam de adaptação com a sensibilização quanto aos equipamentos e orientação para o comando 
de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades no tatame podem ser 
realizadas normalmente, mas em um ritmo diminuído, considerando que não estão com o contato 
visual e podem não perceber a distância do solo. Todas as atividades de lançamento devem ser 
substituídas por atividades de rolagem de forma que não percam o contato com estes objetos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas 
atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados 
visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de lançamento precisam 
garantir o controle visual destas crianças no momento exato do lançamento dos instrumentos.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização da atividade de síntese, pode-se realizar lançamento do arco (caso a criança 
em questão tenha condições de lançar) ou pode também ser feita por meio de rolagem do arco (tanto na 
emissão quanto na recepção), visto que as atividades precisam atentar-se à capacidade de movimentação. 
Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar estas 
crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida sua movimentação, o professor, seu 
auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem nas suas limitações. Ressalta-se que o 
importante aqui é a atividade com instrumentos e movimentos. Todas as atividades de lançamento devem 
ser substituídas por atividades de rolagem, de forma que não percam o contato com estes objetos.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda, e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 3
B L O C O  6

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver a manipulação da maça no contexto gímnico; b) reforçar o respeito às 
diferenças; c) explorar diferentes segmentos corporais para manipular a maça; d) priorizar 
a criação de formas de manejo da maça provindas do próprio aluno; e) estimular a análise 
crítica com relação às diferenças dos implementos; f) reforçar o estímulo à criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção para 
o altura do teto em relação aos lançamentos de implementos e materiais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos 

e organização da aula. Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da 
atenção na utilização dos aparelhos da ginástica rítmica, como maça, bola e arcos, para a 
obtenção de um desempenho seguro e eficaz das práticas gímnico-acrobáticas;

►  Incentive o conhecimento e ampla manipulação do implemento.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar os tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Distribuir os alunos pelo espaço; 
► Orientá-los a manipular a maça utilizando diferentes partes do corpo e diferentes tipos de movimento; 
► Neste momento, os alunos criarão os movimentos, porém em caso de dúvida, 

o professor pode propor algumas opções para os participantes como lançar, 
agarrar, saltar com a maça, rolar com a maça, equilibrar a maça.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Dividir os alunos em quatro filas. Eles devem se deslocar 
de um ponto A para um ponto B executando as seguintes tarefas: 

► Lançar a maça com uma das mãos para agarrar com a mesma e depois com a outra mão;
► Equilibrar a maça utilizando as mãos, as costas, os braços, os ombros e os pés;
► Lançar a maça com as mãos e realizar um giro no próprio eixo.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Maças de ginástica rítmica;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
integração

Criatividade 
autoestima, 
confiança e 
concentração

Lançar, 
agarrar, saltar, 
rolar e girar

Princípios 
básicos da 
manipulação da 
maça - aparelho 
da ginástica 
rítmica
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Dividir os alunos em quatro colunas, uma de frente para a outra; 
► Dessa forma, se formarão duplas. Inicialmente um participante da dupla 

deve ficar aproximadamente 3 metros de distância do outro; 
► Os participantes terão que realizar um equilíbrio estático com a maça para depois lançá-la ao 

parceiro; o outro participante da dupla agarrará a maça que o outro lançar e vice-versa;
► A distância aumenta na medida em que o professor observa os acertos 

dos participantes. Aumentar a distância apenas três vezes; 
► Em seguida, os participantes terão que realizar um giro no próprio eixo com a maça para depois 

lançá-la ao parceiro; o outro participante da dupla agarrará a maça que o outro lançar e vice-versa. 
Variação e progressão: o professor deve inserir, na medida do possível, movimentos criados pelos 
alunos na dinâmica anterior e outras dinâmicas alternando implementos, para que na mesma aula 
experimentem manipulações diversas. Introduzir outros implementos e estimular a criação.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize a dinâmica diferenciada do trabalho com arco e bolas em movimentos gímnicos;
► Estimule a criatividade e a pesquisa referente ao que pode se fazer com os implementos;
► Discuta a questão de gênero no âmbito das ginásticas e pontue, se necessário, a 

desconstrução de que os movimentos ginásticos são apenas para mulheres;
► Na perspectiva do programa, todos terão acesso;
► Enfatize o respeito ao próximo e à diversidade.
Avaliação: identificar as ocorrências de queda da maça (ou bola ou arcos se utilizar ambos), os 
desvios de direção e dificuldades de recepção como indicador de dificuldade da manipulação 
com diferentes partes do corpo e com o companheiro. Verificar a ocorrência de manipulações 
fora do padrão como indicador de criatividade; observe a repetição de padrão realizado com 
outros implementos e proponha variação e criatividade. Observar os diálogos e expressões 
sobre o desempenho alheio, e identificar a prática do respeito às diferenças.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos equipamentos e orientação para o comando de voz constante 
(preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades no tatame podem ser realizadas normalmente, 
mas em um ritmo diminuído, considerando que não estão com o contato visual e podem não perceber a 
distância do solo. Nas atividades de lançamento podem fazer passagens de uma mão à outra, diferenciando 
movimentos como passar sobre a cabeça, passar pela frente do corpo, passar pelas costas, etc.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas 
é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da 
atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os 
comandos combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, 
em Libras. As atividades de lançamento precisam garantir o controle visual destas crianças no momento 
exato do lançamento das maçãs. A operacionalização da sequência pode auxiliar no registro da atividade.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados para 
as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos adaptados 
também. Na realização da atividade de síntese, é preciso verificar, pois caso tenham mobilidade da parte 
superior do corpo, algum colega ou auxiliar pode empurrar a cadeira de rodas em velocidade baixa enquanto 
se realizam movimentos de lançamento da maça. Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame 
e a velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida 
sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem nas 
suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade com instrumentos e movimentos.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 4
B L O C O  6

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver a manipulação da corda no contexto gímnico; b) reforçar o respeito às diferenças (em especial 
de habilidades com implementos diversos); c) explorar diferentes segmentos corporais para manipular 
a corda; d) priorizar a criação de formas de manejo da corda provindas do próprio aluno; e) estimular 
a análise crítica com relação às diferenças dos implementos; f) reforçar o estímulo a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção para 
a altura do teto em relação aos lançamentos de implementos e materiais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da atenção na utilização dos aparelhos da 

ginástica rítmica, como a corda, a maça, a bola e os arcos, para a obtenção de um desempenho seguro e 
eficaz das práticas gímnico-acrobáticas. Incentive o conhecimento e ampla manipulação do implemento.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar os tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Distribuir os alunos pelo espaço; 
► Orientá-los a manipular a corda utilizando diferentes partes do corpo e diferentes tipos de movimento; 
► Neste momento, os alunos criarão os movimentos, porém, em caso de dúvida, o professor 

pode propor algumas opções para os participantes como lançar, agarrar, saltar e saltitar 
com a corda, rolar com a corda, equilibrar-se estaticamente com a corda.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Dividir os alunos em quatro filas. Eles devem se deslocar 
de um ponto A para um ponto B executando as seguintes tarefas: 

► Lançar a corda dobrada com uma das mãos para agarrar com a mesma e depois com a outra mão;
► Lançar a corda estendida com uma das mãos para agarrar com a mesma e depois com a outra mão;
► Lançar a corda dobrada com as mãos e realizar um giro no próprio eixo;
► Lançar a corda estendida com as mãos e realizar um giro no próprio eixo.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Cordas de ginástica rítmica;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças, 
integração

Criatividade 
autoestima, 
confiança, 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
flexibilidade, 
lançar, agarrar, 
saltar, saltitar, 
rolar e girar

Princípios 
básicos da 
manipulação 
da  corda 
- aparelho 
da ginástica 
rítmica



218

COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Em seguida, dividir os alunos em quatro colunas, uma de frente para a outra. Dessa forma, se formarão 

duplas. Inicialmente um participante da dupla deve ficar aproximadamente 3 metros de distância do outro; 
► Os participantes terão que realizar um equilíbrio estático com a corda para depois lançá-la ao parceiro; o 

outro participante da dupla agarrará a corda que o outro lançar e vice-versa. A distância aumenta na medida 
em que o professor observa os acertos dos participantes. Aumentar a distância apenas três vezes; 

► Em seguida, os participantes terão que realizar um giro no próprio eixo com a corda para depois lançá-
la ao parceiro, e o outro participante da dupla agarrará a corda que o outro lançar e vice-versa;

► Os lançamentos deverão ser executados primeiramente com a corda 
dobrada e em seguida com a corda estendida. 

Variação e progressão: o professor deve inserir, na medida do possível, movimentos criados pelos alunos 
na dinâmica anterior e outras dinâmicas alternando implementos, para que na mesma aula experimentem 
manipulações diversas. Ou ainda, caso observe boa evolução, incentive a trocar implementos um ao 
outro, como se fossem malabares. Inserir implementos diversos como as bolas, maças, arcos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Questione sobre as experiências com a corda. Sabiam que podia ser 

assim manipulada? Que faz parte de coreografias?;
► Estimule a criatividade com o que se pode se fazer com os implementos. O que mais se pode realizar?;
► Retome os progressos de cada um, com foco no processo de aprendizagem, não no produto;
► Busque a reflexão “O que eu aprendi, evoluí e consegui fazer nessa sequência de aulas com 

diferentes implementos?". Incentive a reflexão do autoconhecimento e autoestima.
Avaliação: identificar as ocorrências de queda da corda (ou bola, arcos, maças, se utilizar), os desvios de direção e 
dificuldades de recepção como indicadores de dificuldade da manipulação com diferentes partes do corpo e com 
o companheiro. Verificar a ocorrência de manipulações fora do padrão como indicador de criatividade; ou observe 
a repetição de padrões realizados com outros implementos e proponha a variação e criatividade; ou ainda a falta 
de movimento e desenhos realizados pela corda. Observar os diálogos e expressões sobre o desempenho alheio, 
e identificar a prática do respeito às diferenças (tanto de habilidade como de conhecimento sobre o implemento).
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos equipamentos e orientação por comando de voz constante 
(preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades no tatame podem ser realizadas normalmente, 
mas em um ritmo diminuído, considerando que não estão com o contato visual e podem não perceber 
a distância do solo. Nas atividades de lançamento podem fazer passagens da corda de uma mão à outra, 
diferenciando movimentos como passar sobre a cabeça, passar pela frente do corpo, passar pelas costas, etc.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas 
é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da 
atenção visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os 
comandos combinados com elas precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, 
em Libras. As atividades de lançamento precisam garantir o controle visual destas crianças no momento 
exato do lançamento das cordas. A operacionalização da sequência pode auxiliar no registro da atividade.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização da atividade de síntese, é preciso verificar, pois caso tenham mobilidade 
da parte superior do corpo, algum colega ou auxiliar pode empurrar a cadeira de rodas em velocidade baixa 
enquanto se realizam os movimentos de lançamento da corda. Na grande maioria das atividades,  o contato 
com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito 
comprometida sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que 
realizem nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade com instrumentos e movimentos.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 5
B L O C O  6

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver a manipulação da fita no contexto gímnico; b) reforçar o respeito às diferenças (em 
especial de habilidades com implementos diversos); c) explorar diferentes segmentos corporais para 
manipular a fita; d) priorizar a criação de formas de manejo da fita provindas do próprio aluno; e) estimular 
análise crítica com relação às diferenças dos implementos; f) reforçar o estímulo a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção para 
a altura do teto em relação aos lançamentos de implementos e materiais.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da atenção na utilização dos aparelhos da 

ginástica rítmica, como a fita, a maça, a bola e os arcos para a obtenção de um desempenho seguro e eficaz 
das práticas gímnico-acrobáticas. Incentive o conhecimento e ampla manipulação do implemento.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar os tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Distribuir os alunos pelo espaço; 
► Orientá-los a manipular a fita utilizando diferentes partes do corpo e diferentes tipos de movimento; 
► Neste momento, os alunos criarão os movimentos, porém, em caso de dúvida, o 

professor pode propor algumas opções para os participantes como lançar, agarrar, saltar 
e saltitar com a fita, rolar com a fita, equilibrar-se estaticamente com a fita.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Dividir os alunos em quatro filas. Eles devem se deslocar 
de um ponto A para um ponto B executando as seguintes tarefas: 

► Lançar a fita com uma das mãos para agarrar com a mesma e depois com a outra mão;
► Lançar a fita com as mãos e realizar um giro no próprio eixo;
► Desenhar com a fita formas pelo espaço (realizar esta travessia três vezes). Nesta dinâmica, o 

professor deve dizer aos participantes que a fita é um pincel, objeto este capaz de desenhar e 
pintar coisas mágicas na mão de cada um. A primeira travessia é livre. A segunda e a terceira 
também, porém, nestas duas passagens, os participantes devem tentar realizar a mesma 
pintura, ou seja, a mesma sequência de movimentos (início do trabalho coreográfico).

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Fitas de ginástica rítmica;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
integração

Criatividade 
autoestima, 
confiança e 
concentração

Lançar, 
agarrar, 
saltar, saltitar, 
rolar, girar, 
coordenação, 
agilidade e 
flexibilidade

Princípios 
básicos da 
manipulação da 
fita - aparelho 
da ginástica 
rítmica
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Dividir os alunos em quatro colunas, uma de frente para a outra. 
► Dessa forma, se formarão duplas. Inicialmente um participante da dupla deve ficar aproximadamente 3 

metros de distância do outro. Os participantes terão que realizar um equilíbrio estático com a fita para 
depois lançá-la ao parceiro, e o outro participante da dupla agarrará a fita que o outro lançar e vice-
versa. A distância aumenta na medida em que o professor observa os acertos dos participantes. 

► Aumentar a distância apenas três vezes. Em seguida, os participantes terão que 
realizar um giro no próprio eixo com a fita para depois lançá-la ao parceiro; o outro 
participante da dupla agarrará a fita que o outro lançar e vice-versa. 

Variação e progressão: o professor deve inserir, na medida do possível, movimentos 
criados pelos alunos na dinâmica anterior e outras dinâmicas alternando implementos, 
para que na mesma aula experimentem manipulações diversas. Ou ainda, caso observe boa 
evolução, incentive a trocar implementos um ao outro, como se fossem malabares.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Retome a discussão sobre gênero. Pode ocorrer comentários que a fita é “coisa” de menina. 

Estimule o respeito às diferenças e às novas experiências sem preconceitos;
► Enfatize que a intenção é o aprendizado de novas possibilidades motoras, independente 

das relações que essas possam fazer com as modalidades esportivas formais; 
► Apresente a proposta de reflexão com os implementos. Dentre os 5, quais gostou mais? Qual o mais difícil? O 

que gostaria de fazer mais com os implementos? Incentive a iniciativa e os motive para novas aprendizagens.
Avaliação: identificar as ocorrências de queda da fita, oscilações do eixo e dificuldades de recepção 
como indicadores de dificuldade da manipulação com diferentes partes do corpo e com o companheiro. 
Verificar a ocorrência de manipulações fora do padrão como indicador de criatividade; observe a 
repetição de padrões realizados com outros implementos e proponha a variação e criatividade; 
ou ainda a falta de movimento e desenhos realizados pela fita e a dificuldade de manutenção 
de padrão (mesma pintura). Observar os diálogos e expressões sobre o desempenho alheio, e 
identificar a prática do respeito às diferenças (tanto de habilidade, como de conhecimento sobre o 
implemento); em especial, numa atividade que há o pressuposto de ser apenas para mulheres.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos equipamentos e orientação para o comando de voz constante 
(preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades no tatame podem ser realizadas normalmente, 
mas em um ritmo diminuído, considerando que não estão com o contato visual e podem não perceber a 
distância do solo. Nas atividades de lançamento, podem fazer passagens de uma mão à outra, diferenciando 
movimentos como passar sobre a cabeça, passar pela frente do corpo, passar pelas costas, etc.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos 
combinados com elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível 
e necessário, em Libras. As atividades de lançamento precisam garantir o controle visual destas crianças no 
momento exato do lançamento das fitas. A operacionalização da sequência pode auxiliar no registro da atividade.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados para 
as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos adaptados 
também. Na realização da atividade de síntese, é preciso verificar, pois caso tenham mobilidade da parte 
superior do corpo algum colega ou auxiliar pode empurrar a cadeira de rodas em velocidade baixa enquanto 
se realizam os movimentos de lançamento da fita. Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame 
e a velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida 
sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem nas 
suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade com instrumentos e movimentos.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.



221

AULA 6
B L O C O  6

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender a técnica de parada de cabeça; b) enfatizar a responsabilidade; c) realizar educativos lúdico-
pedagógicos do elemento acrobático parada de cabeça; d) realizar educativos que estimulam o controle dos 
grupos musculares do abdômen; f) priorizar educativos para membros superiores; g) estimular a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula;
► Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da responsabilidade consigo e com os 

colegas ao desenvolver elementos ginásticos e ações corporais mais complexos e desafiadores.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar os tatames de EVA para formar um corredor no solo. Fazer com que os alunos se desloquem 

por este corredor utilizando apenas os pés e as mãos para manter o contato com o solo; 
► Realizar a travessia com o quadril voltado para o solo, para cima e de 

forma latero-lateral (deslocamento do caranguejo); 
► Deslocar-se no corredor em duplas (deslocamento do carrinho de mão); 
► Um participante toca o tatame com as mãos e tem seus membros inferiores 

sustentados pelas mãos do outro parceiro. Sendo assim, os dois participantes 
realizarão a travessia utilizando as mãos como principal forma de locomoção.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço 

oferece. Pedir para que os alunos toquem o tatame com os joelhos, com as mãos e com o 
terço anterior da cabeça, formando o desenho semelhante a um triângulo equilátero; 

► Em seguida, peça para que os alunos experimentem equilibrar-se apoiando os 
joelhos nos cotovelos, realizando a chamada posição do elefantinho; 

► Em seguida, com a ajuda do colega, um dos participantes tenta perder o contato entre 
os joelhos e o cotovelo, realizando, na medida do possível, a extensão do quadril com 
os joelhos estendidos. Os dois integrantes da dupla realizarão as dinâmicas.

Variação e progressão: apoiar as costas na parede e sustentar o quadril 
com as mãos podem ajudar na obtenção do equilíbrio.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchonetes;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
responsabilidade

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Equilíbrio, 
força, rastejar, 
rolar e andar

Parada  
de cabeça
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Pega-pega: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Neste jogo, tanto quem pega quanto quem está fugindo deve se 
deslocar utilizando apenas os pés e as mãos para manter o contato com o solo;

► Para se salvar, os participantes devem tocar o tatame apenas com os joelhos, 
com as mãos e com o terço anterior da cabeça, ou quem conseguir, realizar o 
movimento anterior com a extensão do quadril com os joelhos estendidos. 

Variação e progressão: adaptar o jogo de acordo com as possíveis limitações dos participantes. Exemplos: 
tocar o tatame apenas com a cabeça, as mãos e os pés; com a cabeça, as mãos e apenas um pé;

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize a dinâmica diferenciada do trabalho com elementos gímnicos; 
► Destaque a necessidade de concentração e responsabilidade 

num trabalho com posições corporais instáveis;
► Ressalte o conhecimento do corpo descoberto nessa atividade;
► Incentive o uso de habilidades pregressas, focando na autoestima;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar padrões de desequilíbrio e força excessiva como indicativos de sucesso na atividade. 
Verificar os erros ou baixo desempenho podem estar ligados à falta de concentração. Observar atitudes 
de proteção e auxílio ao outro como indicativos de responsabilidade para si e para o companheiro.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização do movimento com auxílio do 
professor ou auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar). 
As atividades no tatame podem ser realizadas normalmente, mas em um ritmo diminuído e sempre com o 
acompanhamento de um colega, do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, considerando que 
não estão com o contato visual. Em todas as atividades, os movimentos precisam ser realizados em conjunto 
com outras pessoas que em alguns momentos darão segurança para a criança realizar seus movimentos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato 
corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos 
coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização da atividade de síntese, rolagens do corpo pelo tatame ou colchonete. 
Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar estas 
crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida sua movimentação, o professor, seu 
auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem nas suas limitações. Ressalta-se que o 
importante aqui é a atividade de movimentar do corpo. As atividades de pega-pega que tenham grande 
extensão podem ser realizadas com a utilização da cadeira (quando cadeirante) com alguém auxiliando 
no deslocamento. Quando não cadeirante, é preciso que o espaço de deslocamento seja diminuído.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte 
dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas 
também ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 7
B L O C O  6

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender a técnica de parada de mão; b) enfatizar a cooperação; c) realizar educativos lúdico-pedagógicos 
do elemento acrobático parada de mão; d) realizar educativos que estimulam o controle dos grupos 
musculares do abdômen; e) priorizar educativos para membros superiores; f) estimular a persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Reforce com os alunos a importância da concentração e da responsabilidade 

mútua ao aprimorar os elementos ginásticos; 
► Mantenha em destaque a noção de continuidade para evolução no aprendizado, exemplificando 

com a evolução de parada de cabeça e de parada de mão, incentivando a persistência.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar os tatames de EVA para formar um corredor no solo. Fazer com que os alunos se desloquem 

por este corredor utilizando apenas os pés e as mãos para manter o contato com o solo. Realizar a travessia 
com o quadril voltado para o solo, para cima e de forma latero-lateral (deslocamento do caranguejo); 

► Deslocar-se no corredor em duplas (deslocamento do carrinho de mão);
► Um participante toca o tatame com as mãos e tem  seus membros inferiores 

sustentados pelas mãos do outro parceiro. Sendo assim, os dois participantes 
realizarão a travessia utilizando as mãos como principal forma de locomoção;

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que 

o espaço oferece. Pedir para que os alunos toquem o tatame com as mãos à frente do 
corpo, na largura dos ombros e braços estendidos. Em seguida, dar pequenos impulsos 
com as pernas, elevando o quadril e perdendo o contato dos pés com o tatame; 

► Em seguida, com a ajuda do colega, um dos participantes toca o tatame com as mãos à 
frente do corpo, na largura dos ombros, com os braços estendidos e realizando pequenos 
impulsos com as pernas, elevando o quadril e perdendo o contato dos pés com o tatame, e 
o outro participante sustenta as pernas do parceiro para que ocorra uma extensão do quadril 
com os joelhos estendidos. Os dois integrantes da dupla realizarão as dinâmicas. 

Variação e progressão: apoiar as costas na parede e sustentar o quadril e as 
pernas com as mãos podem ajudar na obtenção do equilíbrio.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchonetes;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
responsabilidade

Análise crítica, 
autoestima e 
concentração

Rastejar, 
rolar, andar, 
equilíbrio 
e força

Parada de mão
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Pega-pega: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Neste jogo, tanto quem pega quanto quem está fugindo deve se 
deslocar utilizando apenas os pés e as mãos para manter o contato com o solo; 

► Para se salvar, os participantes devem tocar o tatame com as mãos à frente do corpo, na 
largura dos ombros, com os braços estendidos e realizando pequenos impulsos com as 
pernas, elevando o quadril e perdendo o contato dos pés com o tatame, ou, quem conseguir, 
realizar o movimento anterior apenas com um impulso e com a extensão do quadril com 
os joelhos estendidos, mantendo-se equilibrado estaticamente na parada de mão.

Variação e progressão: adaptar o jogo de acordo com as possíveis limitações dos participantes. 
Exemplos: tocar o tatame com as mãos à frente do corpo, na largura dos ombros, com os braços 
estendidos sem os impulsos com as pernas; tocar o tatame com as mãos à frente do corpo, na largura dos 
ombros, com os braços estendidos e com apenas uma perna estendida e sem contato com o tatame.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Estimule o pensamento crítico, buscando a reflexão dos alunos 

nas diferenças das duas paradas vistas nas aulas;
► Ressalte o compromisso com a responsabilidade, evitando acidentes a si e ao colega;
► Na análise das atividades, retome a necessidade de persistência e 

concentração nesse tipo de habilidade técnica e motora;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar padrões de desequilíbrio, força excessiva e desalinhamento de segmentos 
corporais como indicativos de sucesso na habilidade de parada. Verificar que os erros ou 
baixo desempenho podem estar ligados à falta de concentração e/ou senso de persistência. 
Observar o auxílio e dedicação à aprendizagem do outro como indicador da cooperação.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização do movimento com auxílio do 
professor ou auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar). 
As atividades no tatame podem ser realizadas normalmente, mas em um ritmo diminuído e sempre com 
o acompanhamento de um colega, do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, considerando 
que não estão com o contato visual. Em todas as atividades, os movimentos precisam ser realizados em 
conjunto com outras pessoas que em alguns momentos darão segurança para a criança realizar seus 
movimentos e vale reforçar que na atividade de carrinho de mão, estas crianças tanto podem caminhar 
segurando o colega quanto podem ir no chão, mas é preciso que se oriente a condução por parte do colega.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato 
corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos 
coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização da atividade de síntese, rolagens do corpo pelo tatame ou colchonete. 
Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar estas 
crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida sua movimentação, o professor, seu 
auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem nas suas limitações. Ressalta-se que o 
importante aqui é a atividade de movimentar o corpo. As atividades de pega-pega que tenham grande 
extensão podem ser realizadas com a utilização da cadeira (quando cadeirante) com alguém auxiliando 
no deslocamento. Quando não cadeirante, é preciso que o espaço de deslocamento seja diminuído.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte 
dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas 
também ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 8
B L O C O  6

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender a técnica do salto grupado; b) realizar educativos lúdico-pedagógicos do salto 
grupado com e sem o auxílio do plinto; c) resgatar as experiências dos alunos para auxiliar 
a aprendizagem/compreensão do salto grupado; d) estimular a confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado do piso e outros que possam 
ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção aos implentos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da atenção na utilização dos materiais de apoio, 

como o plinto, para a obtenção de um desempenho seguro e eficaz das práticas gímnico-acrobáticas; 
► Destaque a dinâmica de saltos, retomando aspectos de segurança e precisão do movimento, em 

especial dando ciência que a atividade precisa de mais atenção em termos individuais.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega da lebre: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Nesta brincadeira, tanto quem pega quanto quem está fugindo deve se 
deslocar simulando os movimentos de uma lebre, no qual o participante, agachado, deverá saltar para 
frente estendendo o corpo, para alcançar o solo com as mãos espalmadas, braços estendidos; 

► Em seguida, flexionar as pernas trazendo os joelhos para frente, e apoiando os pés entre as 
mãos. Estas saem rapidamente do solo para iniciar novo deslocamento. Em caso de dúvidas 
sobre a execução, o professor mostrará o movimento apenas uma vez para que os participantes 
não se preocupem muito neste momento com os detalhes técnicos do salto; 

► Quem for pego deve permanecer livre e estaticamente com os joelhos próximos ao tórax. Para 
salvar o participante, alguém deve saltar sobre esta pessoa. O professor mostrará o salto do 
salvamento também uma única vez (o participante deverá saltar para cima estendendo todo 
o corpo e em seguida flexionar as pernas trazendo os joelhos em direção ao tórax).

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço 

oferece. Dividir os participantes em duas filas. Mostrar a execução técnica e detalhada do salto grupado 
(corrida de três passos, sendo que no terceiro passo o participante une os pés para saltar com o corpo 
todo estendido; em seguida, há uma flexão de quadril preferencialmente de 90 graus, simultânea à 
uma flexão dos joelhos também preferencialmente de 90 graus juntamente com uma aproximação 
dos braços - estendidos em direção aos joelhos, e com uma flexão plantar dos tornozelos; 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchão para queda (30cm de espessura);
• Plinto;
• Sala de ginástica.

Senso crítico, 
integração e 
responsabilidade

Persistência, 
autoestima, 
confiança e 
concentração

Flexibilidade, 
agilidade, 
força, 
coordenação, 
saltar, saltitar 
e andar

Salto grupado
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► Para finalizar o salto, o participante leva os braços estendidos acima da cabeça, faz uma extensão do quadril e 
do joelho e em seguida aterrissa por meio de uma flexão dos joelhos - flexão suficiente para absorver o impacto 
do salto. Executar o elemento um participante após o outro e retornar para a ordem das filas novamente; 

► Em seguida, metade dos participantes continua na fila realizando a atividade anterior, e metade 
compõe outra fila para realizar o salto grupado em cima do plinto, aterrissando no colchão de 
queda. Os participantes que realizarão o salto grupado em cima do plinto iniciam o elemento da 
posição estática (sem os três passos). Após alguns minutos, trocam-se os participantes das filas 
para que todos vivenciem o salto grupado no solo com a corrida e no plinto sem a corrida.

Variação e progressão: certificar que,  durante a impulsão do salto grupado, o participante se desloca 
prioritariamente para a posição vertical em vez de para a horizontal. Atenção às noções de segurança geral com saltos.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Realizar o pega-pega lebre, só que agora exigindo que os participantes salvem seus 

amigos, atentando aos detalhes das fases de execução do salto grupado.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Estimule a cooperação com o grupo e o professor para garantir a segurança e desenrolar da atividade;
► Frise a concentração como ponto crucial para o desempenho e aprendizagem;
► Busque a integração do grupo, enfatizando que, nos momentos de espera para sua vez, 

os alunos analisem as atividades dos outros e busquem soluções para melhorar;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar padrões de salto como descritos na atividade. Verificar os erros ou 
baixo desempenho que podem estar ligados às capacidades físicas envolvidas. Observar 
erros na tarefa por conta de dispersões ou baixa concentração e confiança. Observar o 
desenvolvimento do senso crítico ao avaliar as análises dos movimentos entre os pares.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de adaptação 
com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização do movimento com auxílio do professor ou 
auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades 
no tatame podem ser realizadas normalmente, mas em um ritmo diminuído e sempre com o acompanhamento 
de um colega, do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, considerando que não estão com o contato 
visual. Para o pega-pega, será necessário um reconhecimento anterior do espaço, e para o salto, serão necessários 
o comando de voz e a participação do professor ou seu auxiliar, pois é preciso que seja orientada a saída do chão 
e que a criança sinta segurança. Em todas as atividades, os movimentos precisam ser realizados em conjunto 
com outras pessoas que em alguns momentos darão segurança para a criança realizar seus movimentos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato 
corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos 
coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados para 
as partes do corpo com maior mobilidade. Na realização da atividade de síntese, rolagens do corpo pelo tatame 
ou colchonete ou ainda pequenos deslocamentos no colchonete de acordo com a sua possibilidade. Na grande 
maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar 
os movimentos. Quando muito comprometida sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da 
família pode contribuir para que realizem nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade 
de movimentar o corpo. As atividades de pega-pega que tenham grande extensão podem ser realizadas com 
a utilização da cadeira (quando cadeirante) com alguém auxiliando no deslocamento. Quando não cadeirante, 
é preciso que o espaço de deslocamento seja diminuído ou um posicionamento de corpo adaptado.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem qualquer 
necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas orientações, 
pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto 
que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive 
com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas também 
ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 9
B L O C O  6

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender a técnica do salto carpado; b) valorizar a integração; c) realizar educativos lúdico-
pedagógicos de salto carpado com e sem o auxílio do plinto; d) resgatar as experiências dos alunos 
para auxiliar a aprendizagem/compreensão do salto carpado; e) reforçar a autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado do piso e outros que possam 
ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização 

da aula. Destaque a evolução na composição dos saltos, reforçando a autoestima e buscando a reflexão 
para a necessidade de integração do grupo, mesmo em dinâmicas com características mais individuais.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega sentado: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior 

dimensão (em metros quadrados) que o espaço oferece; 
► Nesta brincadeira, tanto quem pega quanto quem está fugindo deve se deslocar 

mantendo-se com os joelhos estendidos e o quadril flexionado em 90 graus; 
► Quem for pego deve permanecer estaticamente com joelhos estendidos, o quadril flexionado 

em 90 graus e os braços estendidos acima da cabeça. Para salvar o participante, alguém 
deve saltar sobre esta pessoa de forma livre e retornar para a posição sentada.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço oferece. Dividir 

os participantes em duas filas. Mostrar a execução técnica e detalhada do salto carpado (corrida de três passos, 
sendo que no terceiro passo o participante une os pés para saltar com o corpo todo estendido, em seguida, 
há uma flexão de quadril preferencialmente de 90 graus com os joelhos estendidos, realizando uma flexão 
de tronco para levar os braços estendidos em direção aos pés, e com uma flexão plantar dos tornozelos; 

► Para finalizar o salto, o participante leva os braços estendidos acima da cabeça, faz uma 
extensão do quadril com os joelhos estendidos e em seguida aterrissa por meio de uma 
flexão dos joelhos - flexão suficiente para absorver o impacto do salto). Executar o elemento 
um participante após o outro, e retornar para a ordem das filas novamente; 

► Em seguida, metade dos participantes continua na fila realizando a atividade anterior, e metade 
compõe outra fila para realizar o salto carpado em cima do plinto, aterrissando no colchão de 
queda. Os participantes que realizarão o salto carpado em cima do plinto iniciam o elemento da 
posição estática (sem os três passos). Após alguns minutos, trocam-se os participantes das filas 
para que todos vivenciem o salto carpado no solo com a corrida e no plinto sem a corrida.

Observações: certificar que, durante a impulsão do salto carpado, o participante se desloca mais para 
a posição vertical do que para o horizontal. Atenção às noções de segurança geral com saltos.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchão para queda (30cm de espessura);
• Plinto;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
integração e 
responsabilidade

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Flexibilidade, 
agilidade, 
força, 
coordenação, 
saltar, saltitar 
e andar

Salto carpado
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Realizar o pega-pega sentado, só que agora exigindo que os participantes salvem seus 

amigos, atentando aos detalhes das fases de execução do salto carpado.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a responsabilidade envolvida com a utilização, por exemplo, de equipamentos como plintos;
► Frise a concentração e atenção aos detalhes, buscando entender as diferenças entre os elementos ginásticos;
► Reforce a integração do grupo, tanto entre si e com o professor, retomando a proposta que, nos momentos 

de espera para sua vez, os alunos analisem as atividades dos outros e busquem soluções para melhorar.
Avaliação: identificar padrões de salto como descritos na atividade. Verificar se os erros ou baixo 
desempenho podem estar ligados às capacidades físicas envolvidas. Observar erros na tarefa por 
conta de dispersões ou baixa concentração e confiança. Observar o desenvolvimento da integração, 
ao avaliar os diálogos, interação nos momentos de espera, que devem ser ativos com intuito de um 
ajudar o desempenho do outro. Verificar a manifestação da autoestima pelas atitudes observadas de 
buscar a superação das adversidade e dificuldades de uma atividade mais desafiadora e complexa.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de adaptação 
com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização do movimento com auxílio do professor ou 
auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades 
no tatame podem ser realizadas normalmente, mas em um ritmo diminuído e sempre com o acompanhamento 
de um colega, do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, considerando que não estão com o contato 
visual. Para o pega-pega, será necessário um reconhecimento anterior do espaço e, para o salto, serão necessários 
o comando de voz e a participação do professor ou seu auxiliar, pois é preciso que seja orientada a saída do chão 
e que a criança sinta segurança. Em todas as atividades, os movimentos precisam ser realizados em conjunto 
com outras pessoas que em alguns momentos darão segurança para a criança realizar seus movimentos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato 
corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos 
coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados para 
as partes do corpo com maior mobilidade. Na realização da atividade de síntese, rolagens do corpo pelo tatame 
ou colchonete ou ainda pequenos deslocamentos no colchonete de acordo com a sua possibilidade. Na grande 
maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar 
os movimentos. Quando muito comprometida sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da 
família pode contribuir para que realizem nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade 
de movimentar o corpo. As atividades de pega-pega que tenham grande extensão podem ser realizadas com 
a utilização da cadeira (quando cadeirante) com alguém auxiliando no deslocamento. Quando não cadeirante, 
é preciso que o espaço de deslocamento seja diminuído ou um posicionamento de corpo adaptado.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem qualquer 
necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas orientações, 
pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto 
que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive 
com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas também 
ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 10
B L O C O  6

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprender a técnica do salto afastado; b) enfatizar o senso crítico; c) realizar educativos lúdico-
pedagógicos de salto afastado com e sem o auxílio do plinto; d) resgatar as experiências dos alunos para 
auxiliar a aprendizagem/compreensão do salto afastado; e) aprimorar concentração e persistência.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado do piso e outros que possam 
ameaçar a segurança individual e coletiva. Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Mantenha o reforço à segurança e à sensibilização do desenvolvimento 
de habilidades que necessitam de momentos individuais e de repetição; 

► Reforce a necessidade de persistência e concentração para a percepção de melhoria.
Estimule o senso crítico, buscando relatos das diferenças dos saltos vivenciados.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Estrela nova cela: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Nesta brincadeira, quem pega se desloca correndo e quem foge também; 
► Quem for pego deve permanecer estaticamente em pé, com os joelhos flexionados e com uma 

flexão de tronco apoiando as mãos nos joelhos e com o queixo encostado no peito; 
► Para salvar o participante, alguém deve saltar sobre esta pessoa apoiando as mãos na suas 

costas, e ao mesmo tempo, realizar uma abdução de quadril de ambos os lados. Em caso de 
dúvidas sobre a execução, o professor mostrará o movimento apenas uma vez para que os 
participantes não se preocupem muito neste momento com os detalhes técnicos do salto.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço 

oferece. Dividir os participantes em duas filas. Mostrar a execução técnica e detalhada do salto 
afastado (corrida de três passos, sendo que no terceiro passo o participante une os pés para saltar 
com o corpo todo estendido, em seguida, há uma abdução de quadril de ambos os lados mantendo 
preferencialmente um ângulo de 90 graus, realizando uma flexão de tronco para levar os braços 
estendidos em direção ao meio das pernas, e com uma flexão plantar dos tornozelos; 

► Para finalizar o salto, o participante leva os braços estendidos acima da cabeça, faz uma adução 
do quadril de ambos os lados com os joelhos estendidos e em seguida aterrissa por meio 
de uma flexão dos joelhos - flexão suficiente para absorver o impacto do salto. Executar o 
elemento um participante após o outro, e retornar para a ordem das filas novamente. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchão para queda (30cm de espessura);
• Plinto;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
integração e 
responsabilidade

Persistência, 
autoestima, 
confiança e 
concentração

Flexibilidade, 
agilidade, 
força, 
coordenação, 
saltar, saltitar 
e andar

Salto afastado
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► Em seguida, metade dos participantes continua na fila realizando a atividade anterior, e metade 
compõe outra fila para realizar o salto afastado em cima do plinto, aterrissando no colchão de 
queda. Os participantes que realizarão o salto afastado em cima do plinto iniciam o elemento da 
posição estática (sem os três passos). Após alguns minutos, trocam-se os participantes das filas 
para que todos vivenciem o salto afastado no solo com a corrida e no plinto sem a corrida.

Observações: certificar-se de que durante a impulsão do salto afastado o participante 
se desloca mais para a posição vertical do que para o horizontal.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Realizar a estrela nova cela, só que agora exigindo que os participantes salvem seus 

amigos atentando aos detalhes das fases de execução do salto afastado.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Faça uma síntese dos elementos e retome a questão da motivação;
► Demonstre como aprenderam situações corporais diversas e difíceis, na direção 

de demonstrar o resultado da persistência e concentração exigidas;
► Frise a evolução como um processo e não um produto, com atenção ao 

desenvolvimento da autoestima e autoconhecimento;
► Retome a importância de se ouvir a sugestão e a crítica alheia para desenvolver a integração e cooperação do 

grupo, dando exemplo da proposta na qual foram estimulados a analisar os movimentos uns dos outros;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar padrões de salto como descritos na atividade. Verificar se os erros ou baixo 
desempenho podem estar ligados às capacidades físicas envolvidas. Verificar se ainda se observam 
erros na tarefa por conta de dispersões ou baixa concentração e confiança. Avaliar os relatos para 
identificar desenvolvimento do senso crítico na análise das diferenças de saltos vivenciados, bem como 
na autoanálise e na identificação de pontos de melhoria; ou pontos de mais talento ou aptidão.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de adaptação 
com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização do movimento com auxílio do professor ou 
auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar). As atividades 
no tatame podem ser realizadas normalmente, mas em um ritmo diminuído e sempre com o acompanhamento 
de um colega, do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, considerando que não estão com o contato 
visual. Para o pega-pega, será necessário um reconhecimento anterior do espaço e, para o salto, serão necessários 
o comando de voz e a participação do professor ou seu auxiliar, pois é preciso que seja orientada a saída do chão 
e que a criança sinta segurança. Em todas as atividades, os movimentos precisam ser realizados em conjunto 
com outras pessoas que, em alguns momentos, darão segurança para a criança realizar seus movimentos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato 
corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos 
coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados para 
as partes do corpo com maior mobilidade. Na realização da atividade de síntese, rolagens do corpo pelo tatame 
ou colchonete ou ainda pequenos deslocamentos no colchonete de acordo com a sua possibilidade. Na grande 
maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar 
os movimentos. Quando muito comprometida sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da 
família pode contribuir para que realizem nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade 
de movimentar o corpo. As atividades de pega-pega que tenham grande extensão podem ser realizadas com 
a utilização da cadeira (quando cadeirante), com alguém auxiliando no deslocamento. Quando não cadeirante, 
é preciso que o espaço de deslocamento seja diminuído ou um posicionamento de corpo adaptado.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem qualquer 
necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas orientações, 
pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte dela, visto 
que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar inclusive 
com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas também 
ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 11
B L O C O  6

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar técnica dos saltos; b) enfatizar a cooperação; c) aprimorar a técnica de salto com 
utilização do minitrampolim; d) integrar e criar tipos de saltos; e) estimular a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização 

da aula. Retome com os alunos a importância da concentração e da responsabilidade consigo e com 
os colegas ao desenvolver elementos como saltos, em especial, da utilização do minitrampolim; 

► Estimule a cooperação para a ajuda na análise e criação de novos saltos.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Estafeta de saltos. Formam-se duas equipes dispostas em colunas;
► Todos ficam agachados. O primeiro e o último com um colete de cor diferente;
► Ao sinal do professor, o último da coluna se levanta e passa a saltar o seguinte e os demais; 
► Assim que for saltado pelo companheiro, esse se levanta e começa sua sequência de saltos; 
► Assim que saltar todos, se mantém em posição agachada até que todos saltem; 
► Assim que o primeiro da fila saltar todos, acaba a prova e verifica-se o vencedor.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Dividir os participantes em duas filas; 
► Retomar a execução técnica e detalhada dos saltos grupado, carpado e afastado;
► Em seguida, metade dos participantes continua na fila realizando o salto que 

gostar mais por cima do plinto, aterrissando no colchão de queda;
► A outra metade compõe outra fila para realizar o salto que preferir utilizando 

um minitranpolim, aterrissando no colchão de queda; 
► Invertem-se as turmas para a vivência de saltos.
Progressão e variação: pode-se estimular a criação de novos tipos 
de saltos, integrando ou alterando os já vivenciados.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchonetes;
• Sala de ginástica;
• Minitrampolim.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
responsabilidade

Criatividade, 
confiança e 
concentração

Saltar, rolar 
e andar

Saltos
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Pode-se utilizar a mesma estafeta anterior, mas utilizando 1 a 3 minitrampolins ao final do percurso, 

por onde os alunos devem finalizar a estafeta realizando 3 saltos determinados pelo professor;
► Pode-se utilizar o trampolim acrobático (cama elástica) para vivências dos saltos e criar 

um sistema de pontuação para estabelecer um vencedor ou grupo vencedor.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize a dinâmica diferenciada do trabalho com elementos gímnicos; 
► Destaque a necessidade de concentração e responsabilidade num trabalho com o equipamento trampolim;
► Ressalte o conhecimento do corpo descoberto nessa atividade;
► Incentive o uso de habilidades pregressas focando na autoestima;
► Estimule a cooperação do grupo.
Avaliação: identificar padrões de salto quando houver a proposição do professor. Observar as criações 
e propor aos alunos que eles relatem como criaram os saltos para identificar a criação ao invés da 
análise crítica ou espontaneidade. Observar a manifestação da cooperação a partir da observação 
sistemática da interação do grupo como apoio para a criação e aperfeiçoamento dos saltos.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam 
de adaptação com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização do movimento com 
auxílio do professor ou auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente 
de professor ou auxiliar). As atividades no tatame podem ser realizadas com saltos simples ou a 
substituição por rolamentos, mas em um ritmo diminuído e sempre com o acompanhamento de um 
colega, do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, considerando que não estão com o 
contato visual. Em todas as atividades, os movimentos precisam ser realizados em conjunto com outras 
pessoas que, em alguns momentos, darão segurança para a criança realizar seus movimentos.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados visualmente e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato 
corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos 
coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização da atividade de síntese, rolagens do corpo pelo tatame ou colchonete. 
Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade reduzida podem auxiliar 
estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida sua movimentação, o professor, 
seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem nas suas limitações. Ressalta-se 
que o importante aqui é a atividade de movimentar o corpo. Nas atividades de saltar sobre os colegas, 
pode-se realizar movimentos que desviem dos amigos como forma de superação do obstáculo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte 
dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas 
também ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 12
B L O C O  6

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) estimular a aprendizagem de figuras acrobáticas; b) incentivar a cooperação; c) realizar posturas  
em conjunto como meta final e a composição de tipos de pirâmides ou figuras humanas;  
d) vivenciar posturas gímnicas em situações de grupo; e) aprimorar a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, 

objetivos e organização da aula. Retome com os alunos o foco na integração e 
responsabilidade com a segurança da atividade que será proposta; 

► Apresentar o conteúdo, de preferência já mostrando fotos ou cartazes sugerindo as formações de pirâmides. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Posicionar vários equipamentos pelo ambiente como bolas, arcos, trave 

de equilíbrio, cordas, trampolim, medicine balls entre outros; 
► Orientar que os alunos trotem no ambiente, desviando dos equipamentos;
► Ao sinal do professor, eles terão que realizar uma posição estática com um dos equipamentos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Distribuir os alunos em duplas e estimular várias atividades de equilíbrio de carregar, 

como carregar no ombro, cavalinho, ficar em pé no ombro do outro, dentre outras.
Atividade 2
► Distribua os alunos em duplas e depois trios;
► Apresente algumas sugestões de formações (sugere-se levar cartazes ou outro tipo de impresso);
► Os alunos devem buscar formar pirâmides humanas, seguindo algumas posições sugeridas pelo professor.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchonetes;
• Sala de ginástica.

Cooperação, 
responsabilidade 
e integração

Raciocínio e 
análise crítica

Equilíbrio 
e força

Formação 
de figuras 
acrobáticas 
coletivas
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formam-se grupos com 5 ou mais pessoas;
► Cada grupo deve criar e apresentar um tipo de pirâmide humana;
► Os alunos, em conjunto com o professor, podem criar critérios de análise para 

pontuação: altura, formato, velocidade de execução, entre outros.
Variação: pode-se sugerir que grupos formem letras do alfabeto ou uma palavra e avalia-
se para determinar a melhor equipe, pelo tempo e criatividade apresentados.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Demonstre raciocínio e análise crítica como competências 

estimuladas, em especial para a criação de critérios;
► Frise a necessidade de integração e cooperação de grupo e em como são 

cruciais nessa atividade. Cite outras situações da vida cotidiana;
► Destaque o quanto atenção e concentração são relevantes;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar a formação da figura ou pirâmide, e avaliar a intenção e comparar com 
o resultado final. Identificar assimetrias e outros pontos como quesitos de avaliação. Verificar 
a cooperação do grupo pela interação desde o momento da criação, as manifestações de 
comunicação em prol da meta e o esforço em cumprir o objetivo ou forma a ser realizada. Observar o 
desenvolvimento da concentração pela verificação de momentos de dispersão ou baixo desempenho 
que não podem ser diretamente ligados à falta de habilidade técnica ou capacidade física.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização do movimento com auxílio do 
professor ou auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar) 
e reconhecimento dos instrumentos. As atividades no tatame podem ser realizadas com saltos simples ou a 
substituição por rolamentos, mas em um ritmo diminuído e sempre com o acompanhamento de um colega, 
do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, considerando que não estão com o contato visual. Em 
todas as atividades, os movimentos precisam ser realizados em conjunto com outras pessoas que, em alguns 
momentos, darão segurança para a criança realizar seus movimentos. As atividades de equilíbrio podem ser 
realizadas desde que estas crianças estejam no topo e procurem se equilibrar reconhecendo as atividades.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. 
Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato 
visual e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato corporal necessitam de 
atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos coletivos 
que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização da atividade de síntese, podem ser adaptadas ações de dar as mãos ou, 
dependendo da potencial de movimentação das crianças, colocá-las sobre os ombros dos professores ou 
em equipamentos e cadeiras mais altas. Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a 
velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida 
sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem 
nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade de movimentar o corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte 
dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas 
também ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 13
B L O C O  6

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar as habilidades de manipulação; b) incentivar o respeito às diferenças;  
c) realizar integração de manipulação de implementos diversos; d) explorar as possibilidades 
de ações mais complexas como malabares; e) aprimorar a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da 

responsabilidade numa atividade que exige muita precisão. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega da lebre: nesta brincadeira, tanto quem pega quanto quem está fugindo deve se 

deslocar simulando os movimentos de uma lebre, onde o participante, agachado, deverá saltar para 
frente estendendo o corpo, para alcançar o solo com as mãos espalmadas, braços estendidos; 

► Em seguida, flexionar as pernas trazendo os joelhos para frente, e apoiando os pés entre 
as mãos. Estas saem rapidamente do solo para iniciar novo deslocamento. Em caso de 
dúvidas sobre a execução, o professor mostrará o movimento apenas uma vez para que os 
participantes não se preocupem muito neste momento com os detalhes técnicos do salto; 

► Quem for pego deve permanecer livre e estaticamente com os joelhos próximos ao tórax. 
Para salvar o participante, alguém deve saltar sobre esta pessoa. O professor mostrará o salto 
do salvamento também uma única vez (o participante deverá saltar para cima estendendo 
todo o corpo e em seguida flexionar as pernas trazendo os joelhos em direção ao tórax).

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Distribuir os alunos nos tatames. Individualmente, devem escolher um tipo de 

implemento e realizar a manipulação com diversas alturas e trocando de mãos;
► Após 5 minutos, são separadas duas unidades para cada aluno;
► Demonstrar os movimentos de malabares e cada um executa individualmente;
► Alternar em 10 minutos o implemento utilizado.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Bolas, maças, fitas, cordas e arcos.

Respeito às 
diferenças, 
integração e 
responsabilidade

Concentração, 
persistência 
e autoestima

Agilidade, 
força e 
coordenação

Manipulação de 
implementos 
da ginástica e 
malabarismo
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Atividade 2
► Distribua os alunos em duplas e depois trios;
► Estimule a troca de implementos, na dinâmica de malabares, agora um ao outro.
Variação e progressão: varie os movimentos em relação à distância, velocidade e quantidade de 
implementos. Introduza implementos diferentes, na mesma dinâmica, ou seja, realizar os malabares com 
uma bola e uma maça e assim por diante. Determine a velocidade utilizando o andamento de uma música.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Formam-se grupos com 5 ou mais pessoas;
► Com o grupo em círculo ou outro formato que feche o grupo, comece a introduzir 

implementos que devem ser passados uns aos outros, sem que caiam;
► Aos poucos podem ser introduzidos outros elementos;
► O objetivo é manter o implemento o maior tempo sem cair.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Estimule a cooperação com o grupo e o professor para garantir a segurança e desenrolar da atividade;
► Frise concentração e persistência como pontos cruciais para desempenho e aprendizagem;
► Ressalte os papéis relevantes da cooperação e integração para o desempenho da atividade;
► Destaque a importância do respeito às diferenças, em especial, 

na observação de níveis de habilidades diversos;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar o padrão do malabarismo pela quantidade de queda do implemento (o critério deve ser 
alterado, levando em conta o nível de dificuldade como quantidade, qualidade dos implementos e velocidade 
de execução). Avaliar o exercício do respeito às diferenças, na medida em que se observa que os diálogos 
e expressões em relação aos erros dos menos habilidosos vão no sentido de colaborar e de não excluir.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças 
precisam de adaptação com a sensibilização quanto aos movimentos, operacionalização com auxílio 
do professor ou auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor 
ou auxiliar) e reconhecimento dos instrumentos. As atividades no tatame podem ser realizadas com 
movimentos simples ou manipulação de objetos em curtas distâncias, mas em um ritmo diminuído e 
sempre com o acompanhamento de um colega, do professor, de um auxiliar ou mesmo de um familiar, 
considerando que não estão com o contato visual. Em todas as atividades, os movimentos precisam ser 
realizados em conjunto com outras pessoas que, em alguns momentos, darão segurança para a criança 
realizar seus movimentos. As atividades de pega-pega podem ser realizadas com alunos guias.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam 
ser visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre 
importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. O controle visual constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. 
Os comandos combinados com elas precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato 
visual e, quando possível e necessário, em Libras. As atividades de contato corporal necessitam de 
atenção e movimentos coordenados, sem movimentos bruscos. Todos os movimentos coletivos 
que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração no chão ou no tatame.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização das atividades de pega-pega, elas podem participar com adaptação 
de movimentos e ritmos. Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade 
reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida sua 
movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem 
nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade de movimentar o corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte 
dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas 
também ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 14
B L O C O  6

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar as habilidades de manipulação; b) incentivar a integração; c) realizar 
experiências para montagem de coreografias; d) resgatar as experiências dos alunos para 
auxiliar a aprendizagem/compreensão dos saltos, paradas e implementos; e) integrar 
conhecimentos gímnicos e acrobáticos; f) estimular a honestidade e autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização 

da aula. Apresente a proposta e a importância da combinação de elementos aprendidos; 
► Além disso, enfatize a evolução do grupo como foco na autoestima e motivação. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida os alunos em duas equipes;
► Uma equipe deve proteger objetos que ficam atrás do campo delimitado 

dessa equipe (colocar bolas, maças, cordas etc.);
► Os componentes da equipe que protege a bola têm cordas que ficam 

chacoalhando em zigue-zague no chão (como se fosse uma cobra);
► Os alunos de outra equipe devem invadir o campo adversário, pulando as cordas, 

para resgatar a bola. Se for queimado deve voltar ao seu campo por fora;
► Após pegar a bola, ele deve voltar pelo campo e evitando ser queimado. 

Se for, deve devolver a bola e começar de novo. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Individualmente, os alunos devem escolher um implemento e realizar movimentos variados para retomar 

as aprendizagens básicas. Incluir rolamentos e saltos em conjunto com a manipulação dos elementos;
► Em duplas ou trios, devem manter a mesma atividade, mas incluir a interação da 

dupla. Por exemplo, enquanto joga a bola para a dupla, quem jogou faz um rolamento, 
salto ou parada de mão. Retorna a uma posição de recepção para dar oportunidade 
ao outro da dupla realizar a combinação de elementos ginásticos; 

► Ou ainda um da dupla jogará a bola (ou outro equipamento) de frente e o outro receberá de costas; 
ou jogará com as mãos para frente e o outro receberá com as mãos atrás das costas; um jogará e o 
outro receberá com os pés evitando que a bola toque o solo. Invertem-se sempre as posições.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Bolas, maças, fitas, cordas, arcos.

Cooperação, 
integração e 
responsabilidade

Honestidade, 
confiança e 
autoestima

Flexibilidade, 
agilidade, 
força, 
coordenação, 
saltar, saltitar 
e andar

Manipulação de 
implementos 
de ginástica 
artística
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida em grupos de 5 ou 6 alunos;
► Proponha que cada grupo componha uma coreografia combinando 

elementos ginásticos com a manipulação dos implementos;
► Os alunos, em conjunto com o professor, podem criar critérios de análise para pontuação: 

altura, formato, velocidade de execução, entre outros. Todos devem ser coerentes com o 
nível do grupo. Os próprios alunos em conjunto com o professor farão as análises;

► Como tarefa para próxima aula, os alunos podem propor a dinâmica da apresentação e avaliação.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a responsabilidade envolvida com a utilização, por exemplo, de equipamentos como plintos;
► Frise a concentração e atenção aos detalhes, buscando entender 

as diferenças entre os elementos ginásticos;
► Reforce a integração e honestidade do grupo, tanto entre si e com o professor, 

retomando a proposta que, nos momentos de espera para sua vez, os alunos 
analisem as atividades dos outros e busquem soluções para melhorar.

Avaliação: identificar a criatividade das manipulações pelas figuras formadas e composição 
estética esperada para o grupo. Verificar a prática de integração do grupo pela observação 
sistemática das interações e considerações de opinião de todos para a realização das atividades. 
Observar a manifestação da honestidade do grupo ao verificar avaliações imparciais, em 
especial que o grupo avaliador pode perder ao avaliar corretamente um outro grupo.
 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam de 
adaptação com a sensibilização quanto aos movimentos e instrumentos, operacionalização com auxílio do 
professor ou auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente de professor ou auxiliar) 
e reconhecimento dos instrumentos. Nas atividades de retomadas das aprendizagens, elas devem participar 
em conjunto com as outras crianças. As atividades de pega-pega podem ser realizadas com alunos guias.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. 
As atividades de contato corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos 
bruscos. Todos os movimentos coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração 
no chão ou no tatame, especialmente nas montagens de coreografias que podem ter utilização de sons.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na realização das atividades de defesa, elas podem ser colocadas nas buscas, 
desviando-se das cordas com as cadeiras. Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a 
velocidade reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida 
sua movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem 
nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade de movimentar o corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte 
dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas 
também ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 15
B L O C O  6

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS

Família de Habilidades  
gímnico-acrobáticas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar as habilidades de saltos; b) incentivar a cooperação; c) realizar vivência em 
equipamentos para saltos, equilíbrios e acrobacias; d) incentivar a persistência e autoestima.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos 

e organização da aula. Esclareça aos aprendizes a importância da concentração e da 
responsabilidade, em especial ao utilizar equipamentos oficiais ou similares. 

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Os alunos, divididos em 3 ou mais estações, devem realizar a exploração dos equipamentos: 

trave de equilíbrio, mesa de salto, cavalo com alças, barras e outros disponíveis;
► Equilibrar-se, saltar e caminhar nos equipamentos de acordo com sua característica;
► O professor e auxiliares devem demonstrar e acompanhar as turmas. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Determinar um padrão esperado de movimentos para cada estação. Forrar todos 

os espaços com colchões. Montar estações e propor as vivências:
► Uma estação com a trave de equilíbrio (pode ser banco sueco). Os alunos devem 

realizar os movimentos de saltar, girar, ondular, equilibrar no equipamento;
 Progressão e variação: introduza rolamentos, parada de mão, estrela;
► Uma estação com uma barra suspensa. Os alunos devem realizar movimentos e abordar a barra 

(correndo, por baixo, pela lateral), pendurar, balançar e girar a 180 graus, e sair com um salto; 
Progressão e variação: caso tenha barras assimétricas, pode-se sugerir passar de uma barra a outra; 
► Uma estação com uma corda ou argolas. Os alunos devem realizar movimentos de 

segurar a corda, saltar e aterrissar sobre o colchonete. Devem buscar incorporar outros 
elementos como isometrias com movimentos carpados, grupados e afastados. Estimular 
a exploração e criação de movimentos nas cordas ou argolas, se houver.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Colchão para queda (30cm de espessura);
• Plinto, trave de equilíbrio, banco sueco, 

barras, argolas e outros disponíveis (podem 
ser equipamentos alternativos);

• Sala de ginástica.
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integração e 
responsabilidade

Persistência, 
autoestima, 
confiança e 
concentração

Flexibilidade, 
agilidade, 
força, 
coordenação, 
saltar, saltitar 
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
(1) manter o rodízio das atividades propostas para aumentar a participação e vivência ou (2) criar um 
circuito no qual todos deverão passar pelas estações realizando movimentos predeterminados.
► Pode-se propor uma equipe única, que concorrerá contra o tempo 

(duas passagens para verificar se reduz o tempo);
► Ou duas equipes que disputarão o melhor tempo;
► Em ambos os casos, o aluno que não realizar o movimento dentro do 

esperado deve retomar e não pode avançar no circuito.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Faça uma síntese dos desafios e reflita com o grupo o quanto houve 

avanços em relação aos elementos e acrobacias;
► Demonstre como aprenderam situações corporais diversas e difíceis, na direção 

de demonstrar o resultado da persistência e concentração exigidas;
► Frise a evolução como um processo e não um produto, com atenção ao 

desenvolvimento da autoestima e autoconhecimento;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avalição: comparar os padrões de movimentos esperados com os realizados, e buscar segmentar os 
pontos de deficiência e sucesso acima do esperado. Estimular os relatos do grupo e identificar posturas 
favoráveis à superação das adversidades como pontos de análise da persistência e autoestima. Observar o 
envolvimento e dedicação como ponto de avaliação de cooperação do grupo entre si e com o docente. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nas primeiras atividades, estas crianças precisam 
de adaptação com a sensibilização quanto aos movimentos e instrumentos, operacionalização com 
auxílio do professor ou auxiliar e orientação por comando de voz constante (preferencialmente 
de professor ou auxiliar) e reconhecimento dos instrumentos. Nas atividades de circuitos das 
aprendizagens, elas devem participar em conjunto com as outras crianças, com movimentos mais 
simples e mais leves. As atividades de pega-pega podem ser realizadas com alunos guias.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente, mas é sempre importante chamar a 
atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção visual. O controle visual 
constante deve ser mantido inclusive nas atividades realizadas em duplas. Os comandos combinados com elas 
precisam ser acompanhados, preferencialmente, por contato visual e, quando possível e necessário, em Libras. 
As atividades de contato corporal necessitam de atenção e movimentos coordenados, sem movimentos 
bruscos. Todos os movimentos coletivos que ela realizar descalça podem auxiliar, pois assim sentirá a vibração 
no chão ou no tatame, especialmente nas montagens de coreografias que podem ter utilização de sons.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade, e os instrumentos utilizados precisam ter os tamanhos 
adaptados também. Na grande maioria das atividades, o contato com o tatame e a velocidade 
reduzida podem auxiliar estas crianças a realizar os movimentos. Quando muito comprometida sua 
movimentação, o professor, seu auxiliar ou alguém da família pode contribuir para que realizem 
nas suas limitações. Ressalta-se que o importante aqui é a atividade de movimentar o corpo.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é necessária 
para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente sem 
qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade sejam dadas 
orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou se esquecer de parte 
dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os movimentos, exemplificar 
inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. A observação dos colegas 
também ajuda na compreensão das sequências e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 1
B L O C O  7

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) explorar a vivência de formas básicas de expressão corporal; b) praticar o respeito às diferenças;
c) explorar formas de posicionamento e expressão corporal; d) saber expressar e identificar 
diversos componentes emocionais e sociais com o corpo; e) incentivar a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Apresente e reforce a dinâmica das atividades rítmicas, bem como a importância 
e contexto das expressões corporais, explicando que estas são formas de expressões humanas 
e que estão presentes no nosso dia a dia. Incentive a criatividade nas posturas corporais.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Siga o mestre dos animais. Os alunos devem ser divididos em duplas; 
► Ao desenrolar de uma música, eles devem imitar animais que conhecem (sapo, canguru, cavalo, cachorro) e 

o outro da dupla deve imitar. Após cinco minutos, formar trios e dois imitam o companheiro que conduz. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
Atividade 1
► Organize os alunos e distribua pedaços de tecidos para cada um deles; 
► Coloque uma música e oriente os alunos a lançar os tecidos para cima; 
► Eles devem pegar o tecido com diversas partes do corpo ao comando do professor (com as 

mãos, cotovelos, com o dorso e palmas das mãos, braço, ombro, cabeça, nádegas, costas);
► Demonstre com alguns exemplos;
► Mostre como cada forma de pegar o tecido produz uma posição do corpo; 
► Peça para eles falarem sobre a atividade e reconhecerem as diferentes 

formas de expressão que a atividade com tecidos proporcionou. 
Atividade 2
► Organize os alunos em duplas. O professor deve se preparar para marcar 8 tempos (com 

música, tocando um instrumento ou outra forma – importante frisar o ritmo);
► Cada um da dupla alternadamente realizará movimentos, como se falasse com 

o corpo, em frente ao outro da dupla que observa. Nos próximos 8 tempos, o 
outro aluno expressa outros movimentos como se fosse a resposta;

► Oriente as crianças para prestar atenção como se fosse uma conversa;
► Pode-se sugerir temas, ou seja: “Agora estou bravo!”; assim, as expressões devem corresponder uma situação 

de braveza. “Como eu faço para acalmar meu amigo?”, ou seja, incentivar uma expressão de calma e acalento; 
► Após 8 tempos de cada um da dupla, trocam-se as duplas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Sala de dança;
• Tecidos; 
• Máscaras;
• Aparelho de som.
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Mantenha a mesma dinâmica anterior, mas proponha um jogo de adivinhação;
► Em duas equipes, eles devem adivinhar o que o outro está imitando;
► Proponha um tempo com uma música. Assim que finalizar a música, se a equipe que adivinha acertou, 

ganha 1 ponto. Se não conseguiu adivinhar no tempo determinado, pontua a equipe que fez a imitação;
► É interessante determinar temas: animais, profissões (motorista, médico, professor, pescador - 

aquelas mais próximas ao contexto do aluno), modalidade de dança, modalidades esportivas. 
Variação e progressão: verificar as possibilidades de acertos e ajustar a brincadeira para que existam 
pontuações legítimas (manter o desafio e possibilidade de acertos). Os alunos podem combinar 
antes as imitações e alguns materiais podem ser disponibilizados para compor as expressões. 

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Relacione as atividades da aula à descoberta da expressão corporal num contexto musical; 
► Ressalte o incentivo à criatividade e como uns aprendem com os outros, 

numa atividade de estímulo intenso e criatividade com o corpo;
► Destaque a necessidade de atenção e relacionamento com conhecimentos 

prévios, em especial nas atividades de adivinhação;
► Estimule os alunos a reconhecer outras formas de expressão corporal, no dia a dia 

com a família e os amigos e a trazer exemplos para as próximas aulas;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado no 

encontro seguinte, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: observar a diversidade de posturas de expressão corporal e como elas exploram o corpo 
como pontos de avaliação. Avaliar a expressão corporal de acordo com a mimetização das palavras e 
expressões propostas, e como elas correspondem ao que foi sugerido. Observar a interação dos alunos 
pelos diálogos, expressões e brincadeiras, como ponto de análise em relação ao respeito às diferenças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização substituindo as atividades visuais por 
atividades sensoriais, pois precisam manter o contato com os objetos na atividade inicial e precisam perceber 
sensorialmente as outras atividades – tanto a atividade com o tecido quanto a marcação de tempo e a 
mímica. A realização com auxílio de um colega que atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e 
para a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam 
fazê-las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. 
Pode-se também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando 
recomeça e para que elas compreendam mais rapidamente a marcação dos oito tempos.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados para 
as partes do corpo com maior mobilidade, respeitando as limitações de cada criança. A utilização das cadeiras 
pode ser feita com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, os toques nas 
partes do corpo precisam ser feitos nas partes superiores, pois evitam movimentos de abaixar ou o risco de 
cair. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados. As atividades com os tecidos 
podem ser realizadas em tatames ou colchonetes, facilitando a mobilidade e também prevenindo acidentes.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
5. PARA CRIANÇAS COM HIPERATIVIDADE E/OU SÍNDROMES DIVERSAS: estas atividades 
são importantes pois trabalham o ritmo do corpo e podem favorecer o desenvolvimento de aspectos 
de controle e manutenção emocional. Elas conseguem realizar normalmente qualquer dos movimentos 
e têm capacidade de compreensão de todas as atividades, mas vale ressaltar que é preciso que 
professor fique atento para que elas consigam respeitar as regras e o ritmo de realização das ações.
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AULA 2
B L O C O  7

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) iniciar a prática de movimento e contagem musical; b) enfatizar a necessidade de 
cooperação; c) realizar educativos lúdico-pedagógicos envolvendo as noções básicas do 
tempo musical e da construção do movimento; d) incentivar a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, 

objetivos e organização da aula. Retome a necessidade de concentração e atenção 
para a sinergia do corpo com ritmo, tempo e andamento das músicas; 

► Enfatize a questão da contagem de tempos e exemplifique com movimentos corporais.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Sombra musical. Dividir os alunos em duplas e definir quem é o número 1 e 2 da dupla;
► O professor define quem será o guia e quem será o sombra. Assim, o sombra deverá imitar o guia. 

O guia sempre deverá realizar movimentos variados, buscando estar no ritmo da música;
► O professor coloca uma música e a cada 3 minutos (ou a cada troca de música) mudam-se as funções.
Variação e progressão: o professor deve utilizar música com andamentos, ritmos e 
origens diferentes. Sugere-se utilizar, por exemplo, músicas populares brasileiras, e discutir 
a diversidade cultural do país, fortalecendo a reflexão sobre as diferenças culturais.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Dividir os alunos em 4 grupos ou mais (cada grupo entre 6 a 8 alunos);
► O professor propões o número de movimentos (ou passos) de acordo com o número de grupos; 
► Cada grupo terá um movimento a executar. Pode-se subdividir os grupos em duplas e manter a dinâmica 

de sombras. Assim, cada aluno pode ajudar o companheiro a realizar melhor o movimento proposto;
► Primeiramente, o professor realizará a dinâmica sem música e depois com música 

para trabalhar a contagem musical em conexão com a realização dos movimentos. 
Importante utilizar o mesmo andamento e ritmo para todos os grupos;

► Após cada música ou tempo determinado, trocam-se os movimentos entre os grupos.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Elemento rítmico-
expressivo: contagem 
de ritmo musical
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Os 4 ou mais grupos da atividade anterior realizarão todos os movimentos juntos 

em sequência, fazendo uma introdução à composição de uma coreografia.
Variação e progressão: atenção para foco na composição do movimento com a contagem 
musical. Interessante mesclar os grupos e propor que observem para corrigir movimentos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a necessidade de concentração e atenção nesse tipo de dinâmica, em 

especial na atenção entre movimento e música (contagem de tempo);
► Reforce o respeito às diferenças nas atividades em duplas e na 

observação e correção do movimento do companheiro;
► Nas atividades em grupos, reforçar a cooperação com as atividades similares a coreografias; 
► Destaque agora que a contagem de tempo é intencional. Depois, todos aprendem e passa a ser natural, ou 

seja, o corpo perceberá a contagem. Assim, indicando progressão e evolução, fortalecendo a motivação.
Avaliação: observar a sincronia de movimentos com a contagem musical. Avaliar a concentração 
tendo como pontos de análise dispersões e diálogos que prejudicam a meta da atividade. 
Observar a intenção de auxílio ao outro como parâmetro de avaliação da cooperação. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: estas crianças podem realizar todos os movimentos, 
considerando a necessidade de adaptar o ritmo de realização e o trabalho com as questões sensoriais, pois 
como não estão vendo quem está à sua frente, correm o risco de acidentar-se. A realização com auxílio 
de um colega que atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas atividades de realização 
de movimentos com a contagem e a marcação com música, é preciso que elas estejam atentas e sendo 
orientadas para sentir o movimento. De forma geral, as atividades de sombras necessitam da presença 
do guia e, para isso, eles podem colocar as mãos nos ombros destes para sentir melhor a movimentação 
realizada. Os comandos orais também contribuem para a execução de cada uma das atividades. 
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para 
a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades com música e ritmos, é preciso que 
elas possam fazê-las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos 
pés. Pode-se também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando 
recomeça, e a indicação da sequência das atividades precisa ser realizadas com antecedência.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser feita 
com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, os toques nas partes do 
corpo precisam ser feitos nas partes superiores, pois evitam movimentos de abaixar ou o risco de cair. 
Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados. O trabalho em dupla pode 
auxiliar à medida que o outro da dupla realize movimentos com as possibilidades de cada criança ou 
então que as crianças com pouca mobilidade sejam os guias e as outras crianças sejam as sombras.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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AULA 3
B L O C O  7

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) estimular a percepção espacial; b) enfatizar a importância de integração; c) realizar vivências de 
composição de formas e coreografias simples com música; d) aprender a praticar a atenção.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, 

objetivos e organização da aula. Apresente as propostas e destaque a necessidade de 
organização para uma aula com proposta de formação em grupo e coreografia.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Corrida-dançante: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Os participantes serão divididos em três equipes e em filas; 
► O professor escolherá três tipos de música, uma com um ritmo rápido, outra com um ritmo 

moderado e outra com um ritmo lento. Primeiramente, os participantes se deslocarão respeitando 
o ritmo das músicas, indo de um ponto A para um ponto B. Em seguida, os participantes se 
deslocarão em um ritmo diferente ao da música, sendo este estabelecido pelo professor; 

► A dinâmica pode acontecer novamente, só que com obstáculos, sendo estes os próprios participantes.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Propor 3 ou 4 áreas (com desenhos formados por folhas de papel – cada ponto do desenho deve ser 

previsto para ser ocupado por um aluno). Geralmente utiliza-se combinação de figuras geométricas; 
► Dividir em grupos de acordo com as áreas propostas;
► Os alunos deslocam-se no ritmo da música livremente sobre o espaço;
► Ao comando do professor, quando parar a música, os grupos devem se organizar 

para cumprir a formação que o professor determina. Por exemplo: grupo 1 faz o 
triângulo. Os alunos devem se posicionar em pé nas figuras determinadas.

Variação e progressão: para sinalizar o momento de compor a coreografia, o professor 
pode utilizar músicas de andamentos diferentes. Além disso, diversificar as figuras e regras 
para compor as coreografias (sentados, agachados, imitando um animal). Os alunos, ao se 
deslocar pela sala, podem compor diversos modos de expressão como corcunda, barrigudo, 
andar de costas, saltitos, deslocamentos e lateralidade em espaços curtos e outros.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação e 
integração

Atenção, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Percepção espacial 
e temporal
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Mantenha a mesma organização da dinâmica anterior;
► Proponha novas formas, com grupos maiores ou a turma toda para formar um desenho;
► Explore outras possibilidades, como um mapa da geografia, um animal, uma bandeira;
► Estimule a criação dos alunos na composição e proposição das formas a serem realizadas;
► Determine um tempo para que a composição fique pronta, incentivando 

a percepção temporal em conjunto com a espacial.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Busque o incentivo à cooperação e integração numa dinâmica que exige muita organização;
► Ressalte a necessidade de concentração e atenção nesse tipo de aula;
► Busque identificar as relações com o ritmo e movimento no contexto dos alunos.
Avaliação: verificar a agilidade e sincronia para ocupação do espaço e composição das 
formas como parâmetro de avaliação. Observar o desenvolvimento da atenção, em relação ao 
tempo de resposta aos estímulos do professor, para compor as formas sugeridas. Observar 
a dispersão e confusão como indicadores de falta de integração e comunicação.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização e as orientações que devem 
favorecer as questões da oralidade e da sensorialidade, pois como não estão vendo quem está à sua 
frente, correm o risco de acidentar-se. A realização com auxílio de um colega que atue como guia pode 
ser importante e facilitar a mesma. Nos momentos de formação de figuras em conjunto, elas podem 
ser também levadas juntamente com alguns colegas e posicionadas também com o auxílio destes.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para 
a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam fazê-
las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Pode-se 
também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando recomeça.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser feita com a ajuda de outras 
pessoas conduzindo e com a presença destas crianças. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento 
podem ser estimulados. Nos movimentos de orientação rítmica, na qual os alunos devem observar o 
ritmo das músicas, elas podem movimentar-se com braços ou pernas, mesmo sem sair do lugar.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
5. PARA CRIANÇAS COM HIPERATIVIDADE E/OU SÍNDROMES DIVERSAS: estas atividades 
são importantes, pois trabalham o ritmo do corpo e podem favorecer o desenvolvimento de aspectos 
de controle e manutenção emocional. Elas conseguem realizar normalmente qualquer dos movimentos 
e têm capacidade de compreensão de todas as atividades, mas vale ressaltar que é preciso que o 
professor fique atento para que elas consigam respeitar as regras e o ritmo de realização das ações.



247

AULA 4
B L O C O  7

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS

Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) estimular a percepção espacial do ritmo em relação ao movimento corporal amplo; b) valorizar o respeito às 
regras; c) Aprender a cantar e realizar movimentos relacionados com o ritmo e letra da música; d) reconhecer o 
aprendizado corporal em um contexto cultural de uma cantiga de roda; e) estimular a autoestima e confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, 

objetivos e organização da aula. Destaque a evolução do grupo, que avança para uma 
atividade mais complexa, que exigirá o canto, ritmo e movimento integrados;

►  Apresente a proposta com uma cantiga de roda tradicional e 
como esta pode servir para aprendizados diversos.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Toca do coelho: divida os alunos em trios. Escolha um aluno para ser o coelho sem toca; 
► Os trios formarão uma casinha com as mãos e o terceiro fica embaixo; 
► O professor coloca uma música e cada vez que parar a música os alunos deverão trocar de tocas;
► O coelho sem toca deverá buscar entrar numa toca. Quem sobra 

passa a ser o coelho sem toca e assim por diante.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Coloque os alunos sentados em círculos. Cada um com um objeto à sua frente;
► Ao desenrolar a cantiga, os alunos realizam os movimentos da letra da música. No verso “tira 

põe”, os alunos devem tirar o objeto da frente e recolocá-lo. No “deixa ficar”,  os alunos não 
podem mexer no objeto e devem levantar os braços indicando que cumpriram a tarefa. No 
verso “zigue-zigue zá”, os alunos movimentam o objeto da esquerda para a direita repetidas 
vezes e deixam-no ao colega seguinte, no sentido que foi determinado pelo professor;

► Assim que aprenderem a música, deve-se introduzir o movimento corporal mais amplo;
► Deve-se realizar uma segunda vez com todos em pé, fazendo os movimentos 

propostos pela música, saltando entre arcos ou círculos desenhados no chão.
Variação e progressão: acelerar o andamento da música. Propor movimentos variados 
para cada verso da música. Incentivar que os alunos sugiram movimentos que podem 
ser feitos. Assim que os alunos apresentarem mais afinidade com a atividade, a música 
ao invés de cantada pode ser assoviada ou apenas cantada mentalmente. 
Assim, eles devem manter o ritmo que criaram anteriormente.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança, 
concentração 
e atenção

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Percepção do 
ritmo em relação 
ao movimento 
corporal amplo e 
expressão corporal
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Divida em grupos de 6 alunos;
► Mantenha a mesma dinâmica anterior de escravos de jó;
► Quatro alunos sentam formando um quadrado. Cada aluno segura um bastão. Cada dupla 

segura 2 bastões, um em cada mão, formando uma figura como um jogo da velha;
► Os outros 2 alunos vão saltar entre esses bastões que deverão ser 

aproximados e afastados no ritmo da música; 
► O vídeo nesse link ilustra a execução (https://www.youtube.com/watch?v=jpvOqJWgQqo);
► Variam-se os papéis para que todos participem.
Variação e progressão: proponha variação de andamento, cantar mentalmente ou coloque 
4 alunos para saltar. Proponha outra vivência com cantiga de roda. Exemplo: com a música  
Ciranda Cirandinha, e realizar a expressão corporal que a letra da música sugere. Inserir outras 
músicas do contexto dos alunos e propor exercícios de expressão corporal e ritmo.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque a característica de como é possível aprender e relacionar saberes com uma brincadeira clássica;
► Aponte a importância da cooperação, em especial no jogo de síntese;
► Enfatize a necessidade de atenção e concentração para aprender a música e movimento coordenados;
► Destaque a evolução para uma atividade mais complexa, com foco 

no desenvolvimento da autoestima e confiança;
► Frise a presença de regras, mesmo numa brincadeira clássica não relacionada ao imaginário do esporte;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: identificar sincronia e correspondência de movimentos com o ritmo da música cantada. 
Avaliar a quantidade de erros no jogo de síntese como falta de percepção do ritmo e movimento 
(considerar aspectos e limitações de capacidades físicas). Avaliar a autoestima e confiança pelas posturas 
que tendem a demonstrar que estão dispostos a superar os desafios e acreditam no seu potencial.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização e a operacionalização das 
sequências relacionadas com as realizações. A realização com auxílio de um colega que atue como guia 
pode ser importante e facilitar a mesma. Nas atividades da toca do coelho, elas podem reconhecer 
anteriormente o espaçamento e a disposição das tocas, assim fica mais fácil inclusive para que outros 
colegas deem dicas de orientação espacial. Já nas atividades de escravos de jó, estas crianças podem 
ser orientadas quanto a sequências, para que possam organizar o registro sensorial das mesmas.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e 
para a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam 
fazê-las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Alguns 
comandos podem ser combinados anteriormente e também as marcações das músicas podem ser 
realizadas com batidas de pé, assim fica mais fácil tanto para que sejam tocas quanto coelhos.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser 
feita com a ajuda de outras pessoas conduzindo e nas posições de toca do coelho, elas podem 
participar da atividade. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados, 
especialmente para as crianças que possuem maior mobilidade com a parte superior do corpo, a 
realização do trabalho de escravos de jó em tatames ou sobre mesas pode facilitar a participação.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) estimular percepção do tempo musical e sons do corpo; b) compreender as possibilidades de som e ritmo 
com a utilização do próprio corpo e implementos simples; c) estimular a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, 
estado do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 
Atenção aos implementos utilizados (estado de conservação e segurança).

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização 

da aula. Destaque a possibilidade de criação de sons com o corpo e pequenos instrumentos.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Dança da bexiga: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Os participantes serão distribuídos pelo espaço; 
► O professor escolherá três tipos de música, uma com um ritmo rápido, outra com um ritmo moderado 

e outra com um ritmo lento. Em seguida, os participantes tocarão a bexiga com diferentes partes do 
corpo, respeitando o tempo forte (como se fosse a sílaba tônica de uma palavra) da frase musical;

► Exemplo: o professor pede para os participantes tocarem a bexiga quando 
ele disser o número 1 e simultaneamente bater uma palma, e depois de 4 
tempos quando ele disser o número 5 novamente com a palma; 

► Os participantes realizarão a mesma dinâmica explorando os três tipos de estímulo sonoro.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Formar alguns grupos ou bandas que comporão algumas propostas de músicas utilizando os sons do corpo;
► Demonstre possiblidades de composição com os sons do corpo, batendo as palmas das mãos 

em diferentes partes do corpo, estalar de dedos, batidas com os pés, sons com a boca;
► Faça uma composição em 8 tempos e execute com todos os grupos por 

alguns minutos, até que todos tenham compreendido a dinâmica;
► Após isso, os grupos são separados e cada um comporá mais oito movimentos similares;
► Proponha uma única sequência simples de 8 tempos. O foco é a descoberta dos 

sons do corpo. Ainda não há exigência de sincronia perfeita com ritmo.
Variação e progressão: utilize materiais diversos como latas, bastões de madeira, 
garrafas PET, incentivando-os a batucar no chão ou entre materiais. Pode-se utilizar 
algumas músicas para exemplificar e sugerir algumas composições aos alunos.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som;
• Bastões pequenos, latas.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Criatividade, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Tempo musical 
e a construção 
de sonoridades 
com o corpo 

AULA 5
B L O C O  7

NÍVEL 1
6 A 7 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Similar à atividade anterior. Formar alguns grupos ou bandas que comporão algumas propostas de 

músicas utilizando os sons do corpo, com movimentos amplos e utilizando bastões e garrafas PET;
► Demonstre possiblidades de composição com os sons do corpo e materiais diversos, 

acrescentando movimentos amplos como saltar, caminhar, saltar entre arcos, agachar, realizar 
extensões e flexões em amplitudes diversas com membros superiores e inferiores;

► Faça uma composição em 8 tempos e execute com todos os grupos por alguns 
minutos, até que todos tenham compreendido a dinâmica. Após isso os grupos 
são separados e cada um comporá mais oito movimentos similares;

► Utilize propostas que a cada tempo musical, os alunos devem trocar de posição corporal, 
como saltar de um arco a outro, caminhar pequenas distâncias, agachar para batucar no 
chão ou para batucar com outro amigo. Sempre em deslocamentos amplos.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque os avanços e a possibilidade de construir novidades sonoras 

e expressivas com o corpo e materiais simples;
► Incentive cada progresso, com foco na manutenção da motivação;
► Estimule o respeito às diferenças e ao corpo do outro, em especial, numa 

dinâmica que pode exigir habilidades mais complexas;
► Destaque a possibilidade de acompanhar ritmos de músicas do cotidiano com as 

habilidades aprendidas, e estimule que façam isso em outros ambientes.
Avaliação: identificar a construção de diversos sons como parâmetro de entendimento do foco da 
atividade. Observar inquietações e sons fora do padrão como indicativo da criatividade. Verificar 
a formação de diálogos, expressões e comentários que podem denotar a avaliação negativa de 
algum colega em relação às suas habilidades com foco na avaliação do respeito às diferenças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, as dificuldades visuais das 
crianças podem ser exploradas a partir da organização de movimentos com o corpo e a emissão de sons, 
inclusive pode-se pedir que todos fechem os olhos. A realização pode acontecer com auxílio de um colega 
que atue não como guia, mas como provocador de produção de sons. Os conjuntos podem combinar 
comandos auditivos e falados para que elas possam compreender os momentos de participação.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: este tipo de atividade é um pouco mais complexo 
para elas realizarem, mas não é impedimento. O foco deve ser nos movimentos, provocando sons que 
possam ser sentidos, pois estas crianças podem realizar normalmente, especialmente se puderem fazê-
las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Pode-se 
também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando recomeça.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam 
ser adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. Independente se com ou sem 
cadeiras, elas podem produzir sons com as partes do corpo que possuem mobilidade. Estes 
movimentos podem ser adaptados para todos os participantes de seu grupo e da turma 
toda. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver elemento relacionado ao tempo musical e construção do movimento; b) realizar educativos 
lúdico-pedagógicos envolvendo as noções básicas do tempo musical e da construção do movimento;  
c) promover educativos relacionados ao trabalho com os estímulos sonoros simétricos – altura, intensidade e 
duração – e ao trabalho com os níveis espaciais – baixo, médio e alto; d) ressaltar a necessidade de cooperação 
e concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva. 

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Retome as propostas e as características das atividades rítmicas e expressivas.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Pega-pega musical: posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão 

(em metros quadrados) que o espaço oferece. Nesta brincadeira, tanto quem 
pega quanto quem está fugindo deve se deslocar ao som da música; 

► Assim que o estímulo sonoro (comandado pelo professor) cessar, todos os participantes devem 
ficar estáticos. Dessa forma, o professor poderá observar as composições corporais presentes no 
espaço. Assim que o professor tocar a música novamente, os participantes deverão se locomover; 

► Quem for pego deve permanecer estático exatamente na posição que estava. 
Para salvar o participante, alguém passar entre as pernas do mesmo. 

Regras da brincadeira: o professor deixará a música parada por oito tempos e voltará 
a tocá-la por oito tempos (seguindo a métrica da música), para que os alunos possam 
vivenciar a contagem musical. O professor também deve estimular os alunos a congelar 
utilizando os planos alto, médio e baixo por meio de um estímulo verbal.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o 

espaço oferece. Dividir os participantes em duplas. O professor dará o comando de quais 
partes do corpo um deve tocar o outro, explorando assim os planos alto, médio e baixo; 

► Exemplo: mão esquerda do participante 1 toca o pé direito do participante 2. O professor deve 
mencionar que, para obter um novo contato, é permitido perder o contato das partes do corpo 
que foram tocadas. Cada participante deve tocar quatro partes do corpo do outro, formando uma 
sequência de movimentos. Dessa forma, eles intercalarão as sequências de movimento; 

► Primeiramente, o professor realizará a dinâmica sem música e depois com música para 
trabalhar a contagem musical em conexão com a realização dos movimentos.

Observações: uma dupla deve mostrar para a outra as sequências criadas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Elemento rítmico-
expressivo: tempo 
musical e construção 
do movimento

AULA 6
B L O C O  7

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Pega-pega musical, só que agora o professor deixará a música parada por dois tempos 

de oito e voltará a tocá-la por oito tempos (seguindo a métrica da música); 
► Enquanto a música estiver parada, os participantes devem transitar pelos planos alto, médio e baixo. 
Variação e progressão: resgate dos conteúdos realizados no nível 1, trabalhar com a 
contagem em quatro e dois tempos na transição pelos planos espaciais, trabalhar com 
diferentes estilos de dança. Exemplos: hip hop, jazz, frevo, carimbó, maracatu.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Ressalte a necessidade de concentração e atenção nesse tipo de dinâmica;
► Reforce o respeito às diferenças, já que a vivência com ritmo e movimento é limitada a poucos;
► Incentive o uso de habilidades pregressas, focando na autoestima e confiança.
Avaliação: avaliar a composição da sequência de movimentos com a contagem musical e observar 
descompassos como indicativos de avaliação. Observar a transição dos planos propostos (planos alto, 
médio e baixo). Verificar possíveis descompassos gerados pela dispersão ou falta de concentração. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo 
quem está à sua frente, correm o risco de acidentar-se. A realização com auxílio de um colega que 
atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas atividades de tocar as partes do corpo 
do colega, podem solicitar para elas que toquem as partes indicadas, mas no próprio corpo.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para 
a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam fazê-
las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Pode-se 
também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando recomeça.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser 
feita com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, os toques nas 
partes do corpo precisam ser feitos nas partes superiores, pois evitam movimentos de abaixar ou 
o risco de cair. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver elemento relacionado às qualidades de execução do movimento (lento, moderado 
e rápido);  b) realizar educativos lúdico-pedagógicos envolvendo as noções básicas da qualidade 
de execução do movimento (lento, moderado e rápido); c) promover educativos relacionados 
ao trabalho com os estímulos sonoros simétricos – altura, intensidade e duração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
►  Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Reforçar e apontar as competências que serão trabalhadas nesta aula, destacando 
as competências sociais e pessoais associadas às regras e "combinados" para convivência.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Corrida-dançante: posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Os participantes serão divididos em três equipes e em filas; 
► O professor escolherá três tipos de música, uma com um ritmo rápido, outra com um ritmo 

moderado e outra com um ritmo lento. Primeiramente, os participantes se deslocarão respeitando 
o ritmo das músicas, indo de um ponto A para um ponto B. Em seguida, os participantes se 
deslocarão em um ritmo diferente ao da música, sendo este estabelecido pelo professor; 

► A dinâmica pode acontecer novamente, só que com obstáculos, sendo estes os próprios participantes.
Regras da brincadeira: o professor deixará a música parada por oito tempos e voltará 
a tocá-la por oito tempos (seguindo a métrica da música), para que os alunos possam 
vivenciar a contagem musical. O professor também deve estimular os alunos a congelar 
utilizando os planos alto, médio e baixo por meio de um estímulo verbal.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço 

oferece. Dividir os participantes em duplas. O professor dará o comando de quais partes do corpo um 
deve tocar o outro. Exemplo: mão esquerda do participante 1 toca o pé direito do participante 2;

► O professor deve mencionar que, para obter um novo contato, é permitido perder o contato 
das partes do corpo que foram tocadas. O docente dirá também que cada movimento 
será realizado em uma qualidade de execução diferente (lento, moderado e rápido); 

► O participante escolherá a qualidade imposta no movimento. Cada participante deve 
tocar quatro partes do corpo do outro, formando uma sequência de movimentos; 

► Dessa forma, eles intercalarão as sequências de movimento. Primeiramente, o professor realizará 
a dinâmica sem música e depois com música para trabalhar a contagem musical em conexão 
com as diferentes qualidades de execução do movimento (lento, moderado e rápido).

Observações: uma dupla deve mostrar para a outra as sequências criadas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Persistência, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Elemento rítmico-
expressivo: 
qualidades de 
execução do 
movimento (lento, 
moderado e rápido)

AULA 7
B L O C O  7

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Mantenha a mesma dinâmica anterior devido à complexidade da atividade.
Variação e progressão: trabalhar com a contagem em oito, quatro e dois tempos em conexão 
com as qualidades de execução dos movimentos, ou seja, oito tempos realizando movimentos 
rápidos, quatro tempos movimentos moderados e dois tempos movimentos lentos. Trabalhar 
com diferentes estilos de dança. Exemplos: hip hop, jazz, frevo, carimbó, maracatu.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Busque o incentivo à persistência numa dinâmica mais complexa e desafiadora;
► Ressalte a necessidade de concentração e atenção nesse tipo de aula;
► Busque identificar quais as relações com o ritmo e movimento no contexto dos alunos;
► Reforce o respeito às diferenças, já que a vivência com ritmo e movimento é limitada 

a poucos, além de existir estereótipos fortes em relação a dança e dançarinos.
Avaliação: avaliar a composição da sequência de movimentos com a qualidade (lento, 
moderado e rápido) e observar descompassos como indicadores de avaliação. Verificar 
possíveis descompassos gerados pela dispersão ou falta de concentração. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo 
quem está à sua frente, correm o risco de se acidentar. A realização com auxílio de um colega que 
atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas atividades de tocar as partes do corpo 
do colega, podem solicitar para elas que toquem as partes indicadas, mas no próprio corpo.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para 
a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam fazê-
las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Pode-se 
também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando recomeça.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser 
feita com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, os toques nas 
partes do corpo precisam ser feitos nas partes superiores, pois evitam movimentos de abaixar ou 
o risco de cair. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) desenvolver elemento relacionado às qualidades de execução do movimento (lento, moderado e rápido/leve 
e pesado); b) realizar educativos lúdico-pedagógicos envolvendo as noções básicas da qualidade de execução 
do movimento (lento, moderado e rápido/leve e pesado); c) promover educativos relacionados ao trabalho 
com os estímulos sonoros simétricos – altura, intensidade e duração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Apresente as propostas e as características das atividades rítmicas e expressivas.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Dança dos bichos: posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que 

o espaço oferece. Os participantes serão divididos em três equipes e em filas. O professor escolherá três 
tipos de música, uma com um ritmo rápido, outra com um ritmo moderado e outra com um ritmo lento; 

► Em seguida, os participantes se deslocarão ao som de uma música, porém, se locomovendo 
como bichos: gavião, cisne, gaivota (simbolizando a qualidade do movimento leve); 

► Em seguida, como um elefante, um hipopótamo (simbolizando a qualidade do movimento pesado). 
O professor deverá estimular os participantes a realizar as travessias de um ponto A para um ponto 
B, de forma com que os alunos possam experimentar o deslocamento de forma leve em uma 
música rápida, moderada e lenta, e o deslocamento pesado também nos três estímulos sonoros; 

► A dinâmica pode acontecer novamente só que com obstáculos, sendo estes os próprios participantes.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço 

oferece. Dividir os participantes em duplas. O professor dará o comando de quais partes do corpo um 
deve tocar o outro. Exemplo: mão esquerda do participante 1 toca o pé direito do participante 2; 

► O professor deve mencionar que, para obter um novo contato, é permitido perder o contato das partes 
do corpo que foram tocadas. O professor dirá também que cada movimento será realizado em uma 
qualidade de execução diferente (leve e pesado). O aluno escolherá a qualidade imposta no movimento; 

► Cada participante deve tocar quatro partes do corpo do outro, formando uma sequência de 
movimentos. Dessa forma, eles intercalarão as sequências de movimento. Primeiramente, o 
professor realizará a dinâmica sem e depois com música para trabalhar a contagem musical 
em conexão com as diferentes qualidades de execução do movimento (leve e pesado).

Observações: uma dupla deve mostrar para a outra as sequências criadas;

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Integração e 
respeito às 
diferenças

Persistência, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Elemento rítmico-
expressivo: qualidades de 
execução do movimento 
(lento, moderado e 
rápido/leve e pesado)

AULA 8
B L O C O  7

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Mantenha a mesma dinâmica anterior devido à complexidade da atividade.
Variação e progressão: trabalhar com a contagem em oito, quatro e dois tempos em conexão 
com as qualidades de execução dos movimentos, ou seja, oito tempos realizando movimentos 
rápidos, quatro tempos movimentos moderados e dois tempos movimentos lentos. Trabalhar 
com diferentes estilos de dança. Exemplos: hip hop, jazz, frevo, carimbó, maracatu.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Enfatize a necessidade de atenção ao corpo e à percepção do espaço e tempo;
► Estimule o respeito às diferenças e ao corpo do outro, em especial 

numa atividade que exige o toque no companheiro;
► Reforce a integração do grupo com estímulo à ajuda com movimentos complexos;
► Busque o incentivo à persistência numa dinâmica mais complexa e desafiadora.
Avaliação: avaliar a composição da sequência de movimentos com a qualidade (lento, 
moderado e rápido/leve e pesado) e observar descompassos como indicadores de avaliação. 
Verificar possíveis descompassos gerados pela dispersão ou falta de concentração. 

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo 
quem está à sua frente, correm o risco de se acidentar. A realização com auxílio de um colega que 
atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas atividades de tocar as partes do corpo 
do colega, podem solicitar para elas que toquem as partes indicadas, mas no próprio corpo.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para 
a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam fazê-
las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Pode-se 
também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando recomeça.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser 
feita com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, os toques nas 
partes do corpo precisam ser feitos nas partes superiores, pois evitam movimentos de abaixar ou 
o risco de cair. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar o desenvolvimento da noção de tempo musical e a construção do movimento; b) realizar 
educativos lúdico-pedagógicos envolvendo o tempo musical e a construção do movimento por meio da 
manipulação de bexigas; c) promover educativos relacionados ao trabalho do toque na bexiga executado por 
diferentes partes do corpo.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Dança da bexiga: posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Os participantes serão distribuídos pelo espaço; 
► O professor escolherá três tipos de música, uma com um ritmo rápido, outra com um ritmo moderado 

e outra com um ritmo lento. Em seguida, os participantes tocarão a bexiga com diferentes partes do 
corpo, respeitando o tempo forte (como se fosse a sílaba tônica de uma palavra) da frase musical;

► Exemplo: o professor pede para os participantes tocarem a bexiga quando 
ele disser o número 1 e simultaneamente bater uma palma, e depois de 4 
tempos quando ele disser o número 5 novamente com a palma; 

► Os participantes realizarão a mesma dinâmica explorando os três tipos de estímulo sonoro.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço 

oferece. Dividir os participantes em duplas. O professor escolherá três tipos de música, uma 
com um ritmo rápido, outra com um ritmo moderado e outra com um ritmo lento. Em seguida, 
o participante 1 tocará a bexiga quando o professor disser o número 1 e bater a palma, já o 
participante 2 tocará a bexiga quando o professor disser o número 5 e bater a palma; 

► Em seguida, ocorre uma inversão na função dos participantes. É necessário que os 
participantes toquem a bexiga com diferentes partes do corpo e que o professor seja fiel 
ao tempo forte (como se fosse a sílaba tônica de uma palavra) da frase musical; 

► Os participantes realizarão a mesma dinâmica explorando os três tipos de estímulo sonoro;
► Cada participante realizará 5 toques na bexiga e intercalará com os 5 toques do companheiro formando 

uma sequência de toques. Quando realizarem a inversão das funções, criarão mais 5 toques cada.  
Observações: uma dupla deve mostrar para a outra as sequências criadas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.        

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Motivação, 
autoestima e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Tempo musical e construção 
do movimento por meio da 
manipulação de bexigas

AULA 9
B L O C O  7

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Mantenha a mesma dinâmica anterior devido à complexidade da atividade.
Variação e progressão: trabalhar com a contagem em números pares 
e com a contagem assimétrica (sem linearidade).

Etapa 5. RODA FINAL -  (10') 
Em círculo, sentados no chão, sugere-se que o educador realize pelo menos dois debates propostos abaixo:
► Destaque os avanços e a possibilidade de construir novidades com materiais como a bexiga;
► Incentive cada progresso com foco na manutenção da motivação;
► Estimule o respeito às diferenças e ao corpo do outro, em especial numa 

dinâmica que pode exigir habilidades mais complexas.
Avaliação: avaliar a composição da sequência de movimentos com a contagem musical (incluindo 
a marcação de tempos forte com a bexiga) e observar descompassos como indicadores de 
avaliação. Verificar possíveis descompassos gerados pela dispersão ou falta de concentração.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo 
quem está à sua frente, correm o risco de acidentar-se. A realização com auxílio de um colega que 
atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas atividades de tocar as partes do corpo 
do colega, podem solicitar para elas que toquem as partes indicadas, mas no próprio corpo.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para 
a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam fazê-
las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Pode-se 
também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando recomeça.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser 
feita com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, os toques nas 
partes do corpo precisam ser feitos nas partes superiores, pois evitam movimentos de abaixar ou 
o risco de cair. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) realizar educativos lúdico-pedagógicos envolvendo a sensibilização e mobilização das diferentes partes 
do corpo por meio da manipulação de bexigas; b) promover educativos relacionados ao trabalho do toque 
realizado pela bexiga (manipulada por outra pessoa para sensibilizar e mobilizar diferentes partes do corpo).

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e 

organização da aula. Retome avanços e resoluções de problemas das aulas passadas.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Siga o mestre com a bexiga: posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Os participantes serão divididos em duplas e se distribuirão pelo espaço; 
► O professor escolherá três tipos de música, uma com um ritmo rápido, outra com um ritmo 

moderado e outra com um ritmo lento. Em seguida, o participante 1 conduzirá a bexiga por 
4 tempos de 8 ou 32 tempos, e o participante 2 terá que seguir a trajetória da bexiga; 

► Em seguida, trocam-se as funções dos participantes. Após oito tempos, troca-se a parte do corpo que está 
seguindo a bexiga. O professor contará os tempos na música para dar os comandos necessários aos alunos; 

► Os participantes realizarão a mesma dinâmica explorando os três tipos de estímulo sonoro.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço 

oferece. Dividir os participantes novamente em duplas. O professor escolherá três tipos de música, 
uma com um ritmo rápido, outra com um ritmo moderado e outra com um ritmo lento; 

► Em seguida, o participante 1 tocará a bexiga em 4 diferentes partes do corpo do 
participante 2, sendo que cada parte terá que se mover em uma trajetória de oito 
tempos. Em seguida, ocorre uma inversão na função dos participantes; 

► Os participantes realizarão a mesma dinâmica explorando os três tipos de estímulo sonoro;
► Os participantes intercalarão os movimentos originados pelos toques com a bexiga para formar uma 

única sequência, em seguida realizarão simultaneamente a mesma sequência com os oito movimentos.  
Observações: uma dupla deve mostrar para a outra as sequências criadas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Bexigas;
• Aparelho de som.

Cooperação, 
respeito às 
diferenças e 
integração 
do grupo

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, andar, 
contar, balancear 
e manipular

Sensibilização e 
mobilização das 
diferentes partes 
do corpo por meio 
da manipulação 
de bexigas

AULA 10
B L O C O  7

NÍVEL 2
8 A 9 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Mantenha a mesma dinâmica anterior devido à complexidade da atividade.
Variação e progressão: trabalhar com a contagem em números pares 
e com a contagem assimétrica (sem linearidade).

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Relacione as atividades da aula com a descoberta do corpo num 

contexto musical e à necessidade de concentração;
► Demonstre, assim, como aprendizagens diversas podem ser realizadas 

via ritmo e movimento, com foco na autoestima;
► Incentive a fala dos participantes sobre a participação nesse processo de autoconhecimento;
► Enfatize a necessidade de integração e cooperação do grupo, pois aprendemos uns com os outros.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo 
quem está à sua frente, correm o risco de se acidentar. A realização com auxílio de um colega que 
atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas atividades de tocar as partes do corpo 
do colega, podem solicitar para elas que toquem as partes indicadas, mas no próprio corpo.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de 
adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para 
a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas possam fazê-
las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração da música por meio dos pés. Pode-se 
também combinar alguns comandos visuais para avisar quando a música para ou quando recomeça.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser 
feita com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, os toques nas 
partes do corpo precisam ser feitos nas partes superiores, pois evitam movimentos de abaixar ou 
o risco de cair. Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a percepção do ritmo musical; b) estimular o respeito às diferenças; c) realizar educativos 
lúdico-pedagógicos envolvendo a compreensão do ritmo a partir da percussão corporal; d) promover 
educativos relacionados ao trabalho de criação de sons corporais ritmados; e) desenvolver a concentração.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, dos conteúdos, objetivos e organização da 

aula. Apresente as propostas e as características das atividades rítmicas e expressivas numa segunda fase; 
► Retome e avalie as perspectivas e descobertas dos alunos nessa e 

em outras experiências com ritmo e movimento.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Música do corpo: posicionar tatames de EVA para ocupar a maior 

dimensão (em metros quadrados) que o espaço oferece; 
► Os participantes serão distribuídos pelo espaço. O professor deve proporcionar a experimentação 

de diferentes possibilidades de exploração do corpo para a produção de sons; 
► Exemplos: dois sons = passo + passo, palma + palma, palma + passo, passo + 

palma, estalo de dedo + palma na coxa, palma na coxa + estalo de dedo; 
► Em seguida, o professor produzirá sequências de 2, 3 ou até 4 

diferentes tipos de sons para realizá-las com os alunos.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que 

o espaço oferece. Dividir os participantes em duplas. Em seguida, cada participante 
criará quatro diferentes tipos de sons provindos do próprio corpo. Logo após, os 
participantes intercalarão os sons para formar uma única sequência.  

Observações: uma dupla deve mostrar para a outra as sequências criadas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
e manipular

Elemento rítmico-
expressivo: a 
compreensão do 
ritmo a partir da 
percussão corporal

AULA 11
B L O C O  7

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Continuação da atividade anterior devido à complexidade da dinâmica.
Variação e progressão: trabalhar com a criação dos sons em conexão com as variações 
de níveis espaciais (baixo, médio e alto), com as qualidades de execução (lento, moderado 
e rápido / leve e pesado) e com a contagem assimétrica (sem linearidade).

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Destaque o progresso de descoberta do corpo, do ritmo e da música, com foco na autoestima e confiança;
► Ressalte a característica fina da atividade, ou seja, movimentos simples e precisos. 

Assim, com incentivo à concentração e atenção aos detalhes;
► Em relação à fala anterior, frisar como assim descobrimos nossos talentos 

e podemos nos direcionar para várias oportunidades na vida;
► Destaque as diferenças individuais como positivas para o desempenho do grupo e da cooperação;
► Além disso, lembre-se de dar uma noção do que vai ser trabalhado na 

próxima aula, gerando curiosidade e motivação nas crianças.
Avaliação: observar a sincronia de movimentos com o ritmo proposto e a diversidade de sons criados 
como pontos de análise da criação de frases musicais com o corpo. Observar o desenvolvimento da 
concentração, tendo como base o envolvimento e manifestações de estado de fluxo, característicos das 
atividades com música. Observar a dinâmica de composições e verificar se as opiniões e sugestões de 
todos são levadas em conta e consideradas como pontos de avaliação da manifestação da cooperação.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo as 
sequências, necessitam de comando de voz. A realização com auxílio de um colega que atue como guia 
pode ser importante e facilitar a mesma. Nas realizações dos movimentos corretamente, é necessário 
que isto seja operacionalizado, sejam realizados com apoio e instrução do professor ou auxiliar, 
para que o cumprimento dos movimentos nas sequências sejam registrados sensorialmente.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas 
possam fazê-las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração do som por meio dos pés. 
Pode-se também combinar alguns comandos visuais para avisar mudanças das sequências.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser feita 
com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, as sequências podem 
ser adaptadas para partes do corpo que elas conseguem locomover (somente para elas ou para 
o grupo todo). Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.



263

Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a percepção do ritmo musical; b) estimular o respeito às diferenças; c) aprimorar a criação de 
sons corporais com deslocamentos; d) integrar habilidades de criação de sons corporais com o deslocamento 
do corpo; e) promover educativos relacionados ao trabalho de criação de sons corporais ritmados.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Retome e avalie as perspectivas e descobertas dos alunos nessa e em outras 

experiências com ritmo e movimento, e introduza o desafio da aula, que foca na 
composição de sons corporais e na integração com o movimento; 

► Busque a reflexão que as atividades rítmicas e expressivas não são exclusivas de artistas 
ou pessoas com dons, mas também podem ser aprendidas em diversos contextos.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Resgatar a dinâmica deste momento da aula anterior denominada “Música do Corpo”: 

posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 
que o espaço oferece. Os participantes serão distribuídos pelo espaço; 

► O professor deve proporcionar a experimentação de diferentes possibilidades de exploração 
do corpo para a produção de sons. Exemplos: dois sons = passo + passo, palma + palma, palma 
+ passo, passo + palma, estalo de dedo + palma na coxa, palma na coxa + estalo de dedo; 

► Em seguida, o professor produzirá sequências de 2, 3 ou até 4 
diferentes tipos de sons para realizá-las com os alunos;

► O professor deve incorporar deslocamentos básicos para frente, para trás, para 
os lados e em diagonal e conectá-los com os diferentes tipos de sons. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) 

que o espaço oferece. Dividir os participantes em quartetos. Em seguida, cada 
participante criará um tipo de som através do próprio corpo;

► Logo após, os participantes intercalarão os sons e incorporarão deslocamentos básicos para frente, 
para trás, para os lados e em diagonal para formar uma única sequência de movimentos.  

Observações: um quarteto deve mostrar para o outro as sequências criadas.
Variação e progressão: propõe-se a troca de quartetos para ampliar as interações 
de criatividade musical. Pode-se introduzir deslocamentos lineares, outros 
elementos como acrobático, tais como rolamentos, saltos e outros.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Autoestima, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, 
andar, contar, 
balancear, saltitar 
emanipular

Elemento rítmico-
expressivo: a 
compreensão do 
ritmo a partir da 
percussão corporal

AULA 12
B L O C O  7

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Continuação da atividade anterior devido à complexidade da dinâmica.
Variação e progressão: trabalhar com a criação dos sons em conexão com as variações 
de níveis espaciais (baixo, médio e alto), com as qualidades de execução (lento, moderado 
e rápido / leve e pesado) e com a contagem assimétrica (sem linearidade).

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Estimule e destaque o processo de criação individual e do grupo numa aula e 

atividade que são mais livres e permitem maior expressão da criatividade;
► Recoloque como ponto central a necessidade de aprendizagens coletivas 

como motor propulsor da aprendizagem individual. Ou seja, a descoberta de 
habilidades observando e ouvindo o outro é muito enriquecedora;

► Fortaleça, assim, a integração do grupo, a autoestima e outras competências relacionadas.
Avaliação: observar a sincronia de movimentos com o ritmo proposto e a diversidade de sons 
criados como pontos de análise da criação de frases musicais com o corpo e a qualidade de 
inclusão de deslocamentos. Observar a manifestação da autoestima, a partir da observação 
de relatos e posturas que demonstrem a confiança em si, no desenrolar de uma atividade que 
tende a ser taxada como pertencente a pessoas talentosas ou artistas. Observar a dinâmica de 
interações dos alunos que tendem a se organizar e dialogar respeitando as diferenças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo 
as sequências, necessitam de comando de voz. A realização com auxílio de um colega que atue 
como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas realizações dos movimentos corretamente, 
é necessário que isto seja operacionalizado, sendo realizados com apoio e instrução do professor ou 
auxiliar, para que o cumprimento dos movimentos nas sequências seja registrado sensorialmente.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas 
possam fazê-las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração do som por meio dos pés. 
Pode-se também combinar alguns comandos visuais para avisar mudanças das sequências.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser feita 
com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, as sequências podem 
ser adaptadas para partes do corpo que elas conseguem locomover (somente para elas ou para 
o grupo todo). Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) aprimorar a percepção do ritmo musical e a percussão corporal; b) estimular cooperação; 
c) realizar educativos lúdico-pedagógicos envolvendo as cantigas da cultura popular 
e a percussão corporal; d) promover educativos relacionados ao trabalho de criação 
de sons corporais ritmados em conexão às cantigas da cultura popular.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Reforce e avalie as perspectivas e descobertas com foco na consciência de que o desenvolvimento 

é processual e gradual, e depende da vivência e integração de elementos continuamente.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Resgatar a dinâmica deste momento da aula anterior denominada “Música do Corpo”: posicionar 

tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço oferece; 
► Os participantes serão distribuídos pelo espaço. O professor apresentará e cantará algumas 

cantigas da cultura popular com os alunos. Em seguida, o docente proporcionará a experimentação 
de diferentes possibilidades de exploração do corpo para a produção de sons; 

► Exemplos: dois sons = passo + passo, palma + palma, palma + passo, passo + 
palma, estalo de dedo + palma na coxa, palma na coxa + estalo de dedo; 

► O professor produzirá sequências de 2 ou 3 diferentes tipos de sons para realizá-las com os alunos;
► O professor auxiliará os alunos a conectar as sequências com 2 ou 3 

diferentes tipos de sons, com uma cantiga da cultura popular; 
► Para isso, o professor deve repetir estas sequências e encaixá-las no tempo 

forte (como se fosse a sílaba tônica de uma palavra) da frase musical. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros quadrados) que o espaço oferece. 

Dividir os participantes em quartetos. Em seguida, cada participante criará um tipo de som provindo do 
próprio corpo. Logo após, os participantes intercalarão os sons e incorporarão deslocamentos básicos 
para frente, para trás, para os lados e em diagonal para formar uma única sequência de movimentos; 

► Em seguida, o professor auxiliará os quartetos a encaixar as sequências no tempo 
forte (como se fosse a sílaba tônica de uma palavra) da frase musical.

Observações: um quarteto deve mostrar para o outro as sequências criadas.
Variação e progressão: propõe-se a troca de quartetos para ampliar as interações de criatividade musical. 
Pode-se introduzir, além de deslocamentos lineares, outros elementos como acrobáticos, tais como 
rolamentos, saltos e outros. Além disso, trazer e propor vários tipos de cantigas populares. Realizar uma 
abordagem ampla de músicas por região brasileira. Propor a atividade com músicas do contexto dos alunos.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Motivação, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, andar, 
contar, balancear, 
saltitar, manipular 
e cantar

Elemento rítmico-
expressivo: as 
cantigas da 
cultura popular e a 
percussão corporal

AULA 13
B L O C O  7

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Continuação da atividade anterior devido à complexidade da dinâmica;
► Acrescentar a formação de grupos maiores, com 8 pessoas ou mais, juntando quartetos.
Variação e progressão: trabalhar com a criação dos sons em conexão com as variações de níveis 
espaciais (baixo, médio e alto), com as qualidades de execução (lento, moderado e rápido / leve 
e pesado) e com a contagem assimétrica (sem linearidade). Propor que os alunos transportem as 
coreografias realizadas com sons corporais e as adaptem a uma música. Criar um roteiro de análise 
dos alunos com os professores com intuito de composição de notas e avaliação do melhor grupo.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Destaque o processo de criação agora aliado a noções da cultura popular;
► Ressalte a questão da integração de habilidades como cantar, criar sons com 

o corpo, realizar passos de dança, com foco na motivação e aprendizagem 
sendo vista a olhos nus, além de necessitar de muita concentração;

► Ou seja, precisa ficar evidente que os alunos têm avanços;
► Além disso, reforçar o processo e não o produto em si.
Avaliação: observar a sincronia de movimentos com o ritmo proposto e a diversidade de sons criados como 
pontos de análise da criação de frases musicais com o corpo e a qualidade de inclusão de deslocamentos. 
Observar a dinâmica de interações dos alunos, que tendem a se organizar e dialogar com a busca de 
alinhamento das opiniões e percepções na construção de uma meta coletiva. Observar a falta de cooperação 
e respeito às diferenças com a detecção de grupos pré-formados de mais talentosos, excluindo os outros.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois como não estão vendo 
as sequências, necessitam de comando de voz. A realização com auxílio de um colega que atue 
como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas realizações dos movimentos corretamente, 
é necessário que isto seja operacionalizado, sendo realizados com apoio e instrução do professor ou 
auxiliar, para que o cumprimento dos movimentos nas sequências seja registrado sensorialmente.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser 
visuais. Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade 
de adaptação, mas é sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos 
e para a manutenção da atenção visual. Para a realização destas atividades, é preciso que elas 
possam fazê-las descalças e no chão, pois assim poderão sentir a vibração do som por meio dos pés. 
Pode-se também combinar alguns comandos visuais para avisar mudanças das sequências.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser 
adaptados para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser feita 
com a ajuda de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, as sequências podem 
ser adaptadas para partes do corpo que elas conseguem locomover (somente para elas ou para 
o grupo todo). Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) aprender a realizar formas corporais; b) estimular a integração; c) realizar educativos lúdico-pedagógicos 
envolvendo a composição de formas corporais a partir de estímulos verbais; d) desenvolver a criatividade.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Destaque o foco da aula na expressão corporal e como isso é comum mas pouco 

valorizado na nossa sociedade (ainda é alvo de muito preconceito).

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Divida a turma em trios;
► Dois dos alunos do trio darão as mãos e serão a casa. O aluno que sobrar será o morador e 

terá que ficar dentro da sua casa (espaço entre os dois alunos que estão de mãos dadas);
► O professor deverá deixar sempre um ou dois alunos de fora (sem casa);
► O professor dará o sinal: ao falar "morador", todos os moradores terão que 

sair de suas casas, correr e achar uma outra casa. O aluno que estava de fora, 
sem casa, deve correr e pegar o lugar (casa) dos outros moradores;

► Se o professor falar "casa", todas as casas deverão correr e encontrar novos moradores. 
O morador que ficou sem casa deve tentar entrar em uma outra casa. Somente 
este aluno, na condição de morador, poderá correr além das casas;

► Quando o professor falar "terremoto", todos deverão correr e mudar de 
papel, quem era casa vira morador, quem era morador vira casa;

Variação: cada dupla terá que segurar um arco para formar a casa do terceiro integrante;
► Deixe um número grande de moradores sem casa. 

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Figuras corporais: Posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Os participantes serão distribuídos pelo espaço; 
► O professor apresentará uma palavra, de preferência com caráter concreto, para facilitar a 

interpretação, e os participantes terão de 15 a 20 segundos para construir individualmente 
este objeto (ou animal, ou plantas) com o próprio corpo. Exemplo: “de 15 a 20 segundos 
vocês terão que construir uma porta”, “de 15 a 20 segundos vocês terão que construir 
uma bola”, “de 15 a 20 segundos vocês terão que construir um cachorro”. 

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Atenção, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, andar, 
contar, balancear, 
saltitar, manipular 
e cantar

Elemento rítmico-
expressivo: a 
composição de 
formas corporais a 
partir de estímulos 
verbais

AULA 14
B L O C O  7

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
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COMUNIDADES ATIVAS ↗ ANTES E DEPOIS DA ESCOLA

► O professor pode pedir para que os alunos também deem exemplos de palavras; 
► Realizar, em seguida, se houver tempo, o mesmo exercício em duplas;
► Resgatar a atividade realizada em duplas e em seguida realizá-la em quartetos;
Observações: um quarteto deve mostrar para o outro as sequências criadas;
► Fazer observação do grupo e buscar sugerir palavras do cotidiano e linguagens familiares.

Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Continuação da atividade anterior devido à complexidade da dinâmica.
Variação e progressão: buscar figuras que possam ser colocadas em movimento simples, como 
“porta aberta, agora fecha a porta”. Fazer observação do contexto do grupo e buscar sugerir palavras 
do cotidiano e linguagens familiares. Trazer figuras e vídeos para ajudar na criação e entendimento 
das dinâmicas. Permitir o uso de materiais como colchonetes, fitas, panos, jornais, bolas, arcos 
e outros. Propor que os alunos formem um grande grupo e cada subgrupo forma uma palavra; 
o objetivo é formar uma frase completa; pode-se criar a dinâmica de uma leitura de frase.

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Destaque o processo de criação agora aliado a noções de expressão corporal;
► Enfatize o quanto o corpo, do ponto de vista complexo, pode expressar 

muitas coisas. Dê exemplos das posturas e expressões faciais; 
► Assim, reforce a necessidade de conhecimento do corpo. A atenção e 

concentração na atividade e em si mesmo são fundamentais;
► Ressalte a questão da integração do grupo nas dinâmicas que envolvem apresentação. 

Como todos passamos por situações de expressar um trabalho. É importante, assim, 
que o grupo se sinta capaz e empoderado para a realização das atividades;

► Isso é crucial para fortalecer o grupo perante um desafio, minimizando a timidez e outros limitadores.
Avaliação: observar a composição de formas de acordo com o proposto como forma de avaliação. 
Observar se os tempos de composição são aproveitados para compor com criatividade ou apenas 
para cumprir a meta, tendo como foco a avaliação da criatividade. Identificar a organização dos 
alunos nas composições e verificar pontos de falhas como desatenção ou falta de saber o que fazer 
como indícios de problemas com integração do grupo. Além disso, verificar, nos intervalos das 
atividades, as trocas de experiências entre grupos como ponto de verificação da integração.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem realizar 
todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois podem desconhecer muitos 
dos objetos, necessitando também de comando de voz. A realização com auxílio de um colega que atue 
como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas realizações dos movimentos corretamente é 
necessário que seja operacionalizado e que tenha orientação de alguém para construir o objeto junto.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. Pode-se também combinar alguns comandos visuais para comunicar as imagens que serão formadas.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser feita com a ajuda 
de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, as imagens que são formadas com o 
corpo podem ser adaptadas para partes do corpo que elas conseguem locomover (somente para elas 
ou para o grupo todo). Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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Família de Habilidades  
rítmicas e expressivas

1  OBJETIVOS
a) aprender a realizar formas corporais; b) aprimorar o respeito às diferenças; c) realizar educativos 
lúdico-pedagógicos envolvendo a composição de formas corporais a partir de estímulos verbais e da 
contagem musical; d) desenvolver a contagem em oito tempos; e) estimular a autoestima e confiança.

2 DICAS DE SEGURANÇA
Verificar no ambiente as condições de estrutura, proteções, colchões, iluminação, estado 
do piso e outros que possam ameaçar a segurança individual e coletiva.

3  DESENVOLVIMENTO DA AULA

Etapa 1. CONVERSA INICIAL -  (5')
► Reúna os participantes para explicação das dicas de segurança, 

dos conteúdos, objetivos e organização da aula; 
► Apresente a proposta de expressão corporal aliada ao ritmo musical e destaque 

a evolução do grupo como ponto para a autoestima e confiança.

Etapa 2. PREPARAÇÃO - Aquecimento -  (10')
► Orientar para correr livremente pela quadra;
► Formar duplas em que as crianças devem correr lado a lado;
► Determinar que um membro da dupla é o número 1 e o outro número 2;
► Ao sinal do educador, quando este gritar um número (1 ou 2), o número indicado 

abaixa e o outro da dupla realiza um salto por cima do companheiro, com as 
duas pernas bem abertas (orientar para não bater no companheiro).

Variação: Pode-se solicitar correr livremente e a cada sinal do 
educador realizar um salto tocando o solo e saltando.

Etapa 3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS -  (15')
► Figuras corporais: posicionar tatames de EVA para ocupar a maior dimensão (em metros 

quadrados) que o espaço oferece. Os participantes serão distribuídos pelo espaço; 
► O professor apresentará uma palavra, de preferência com caráter concreto, para facilitar a 

interpretação, e os participantes terão de 15 a 20 segundos para construir individualmente 
este objeto (ou animal, ou plantas) com o próprio corpo. Exemplo: “de 15 a 20 segundos 
vocês terão que construir uma porta”, “de 15 a 20 segundos vocês terão que construir 
uma bola”, “de 15 a 20 segundos vocês terão que construir um cachorro”; 

► O professor pode pedir para que os alunos também deem exemplos de palavras; 
► Os alunos escolherão duas formas corporais, dançarão cada uma delas na contagem 

de oito tempos e utilizarão a execução de movimento moderada;
► Realizar a atividade anterior em duplas, e se der tempo, logo após em quartetos. Cada aluno criará duas 

formas corporais e as intercalarão com o outro membro da dupla ou os outros membros do quarteto;
► Em seguida, dançarão as formas corporais na contagem de oito tempos 

e utilizarão a execução de movimento moderada.
Observações: uma dupla ou um quarteto deve mostrar para o outro as sequências criadas.

 COMPETÊNCIAS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

SOCIAIS PESSOAIS FÍSICAS TÉCNICAS • Tatames de EVA;
• Sala de dança;
• Aparelho de som.

Cooperação 
e respeito às 
diferenças

Persistência, 
confiança e 
concentração

Coordenação, 
agilidade, andar, 
contar, balancear, 
saltitar, manipular 
e cantar

Elemento rítmico-
expressivo: a composição 
de formas corporais a 
partir de estímulos verbais 
e da contagem musical

AULA 15
B L O C O  7

NÍVEL 3
10 A 12 ANOS
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Etapa 4. JOGOS DE SÍNTESE -  (20')
► Continuação da atividade anterior devido à complexidade da dinâmica.
Variação e progressão: trabalhar com a criação dos sons em conexão com as variações 
de níveis espaciais (baixo, médio e alto), com as qualidades de execução (lento, moderado 
e rápido / leve e pesado) e com a contagem assimétrica (sem linearidade).

Etapa 5. RODA FINAL -  (10')
► Frise a evolução com destaque ao processo. Ou seja, pouco a pouco, elemento a elemento, 

foram construídas aprendizagens sobre ritmo, movimento e expressão corporal;
► Ressalte a importância da persistência, uma competência essencial para superar desafios, desde que estes 

tenham significado nas nossas vidas, se são importantes para nós, se temos um motivo para realizá-los;
► Assim, enfatize quão importante é superar um desafio, mesmo que, no caminho, tenhamos que 

enfrentar situações chatas, monótonas. Tudo isso é um aprendizado para as situações do dia a dia;
► Nessa direção, refletir em como o apoio e integração do grupo são 

fundamentais para a superação das adversidades e desafios.
Avaliação: observar a composição de formas de acordo com o proposto como forma de 
avaliação. Verificar a sintonia das formas em movimento com a música propostas como ponto 
de avaliação. Observar a vontade de superação das dificuldades como ponto de apoio da análise 
da autoestima e confiança. Atentar a relatos e expressões de reprovação a grupos de menos 
habilidosos ou descoordenados, como ponto da análise da falta de respeito às diferenças.

4 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: nestas atividades, estas crianças podem 
realizar todos os movimentos, apenas é preciso adaptar o ritmo de realização, pois podem 
desconhecer muitos dos objetos, necessitando também de comando de voz. A realização com 
auxílio de um colega que atue como guia pode ser importante e facilitar a mesma. Nas realizações 
dos movimentos é necessário que tenham orientação de alguém para construir o objeto junto.
2. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: as orientações e os comandos precisam ser visuais. 
Quanto aos movimentos, estas crianças podem realizar normalmente sem a necessidade de adaptação, mas é 
sempre importante chamar a atenção delas para as mudanças de movimentos e para a manutenção da atenção 
visual. Pode-se também combinar alguns comandos visuais para comunicar as imagens que serão formadas.
3. PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE: os movimentos precisam ser adaptados 
para as partes do corpo com maior mobilidade. A utilização das cadeiras pode ser feita com a ajuda 
de outras pessoas conduzindo e com a presença destas crianças, as imagens que são formadas com o 
corpo podem ser adaptadas para partes do corpo que elas conseguem locomover (somente para elas 
ou para o grupo todo). Assim, o contato e o sentimento de pertencimento podem ser estimulados.
4. PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: a operacionalização das orientações é 
necessária para que estas crianças compreendam. Os movimentos todos elas podem realizar normalmente 
sem qualquer necessidade de adaptação. Indica-se que a cada modificação na realização da atividade 
sejam dadas orientações, pois caso a orientação seja muito longa, elas podem não compreender ou 
se esquecer de parte dela, visto que a compreensão do todo pode ser comprometida. Demonstrar os 
movimentos, exemplificar inclusive com a utilização delas como modelos, auxilia também a compreensão. 
A observação dos colegas também ajuda e por isso não colocá-las nos primeiros lugares pode auxiliar.
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comunidades

ativas
C A D E R N O  D I D Á T I C O

A N T E S  E  D E P O I S  D A  E S C O L A

Praticar atividade física de forma permanente e prazero-
sa melhora, além da saúde, aspectos emocionais, sociais 
e intelectuais. A atividade física e o esporte são, assim, 
instrumentos valiosos para o desenvolvimento integral 
de uma criança. Partindo dessas premissas, esta publi-
cação apresenta a metodologia “Comunidades Ativas – 
antes e depois da escola”, que tem o objetivo de auxiliar 
o educador a explorar e desenvolver atividades orien-
tadas para o esporte educacional para crianças de 6 a 12 
anos, no contraturno escolar, visando a ampliação do 
repertório motor e o desenvolvimento de habilidades e 
capacidades com vistas à educação integral.


