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Orientações para utilizar o caderno “Conectando Jacareí” 

Todas as propostas de atividades estão preparadas para que a família possa praticar juntos com a(s) 

Criança (s). 

Aproveite esse tempo prazeroso para ajudar a (s) criança (s) a aprender (em) brincando, 
contando suas histórias de infância, ou até mesmo, resgatando histórias de família, 
brincando e jogando juntos. 
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1º ANO 
ABRIL 

UNIDADE TEMÁTICA: CORPO, MOVIMENTO E SAÚDE. 

HABILIDADES 

H1: Experimentar diferentes brincadeiras e jogos, e práticas lúdicas esportivas que 
possibilitem o conhecimento do próprio corpo e das sensações corporais que ocorrem. 
H2: Identificar e explorar diferentes movimentos corporais do cotidiano nos contextos 
comunitário e familiar respeitando as diferenças individuais e desempenho. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

AQUECIMENTO 

Fazer o aquecimento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 

Dancinha do Corpo: https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Cada um em seu lugar, vamos mexer os braços pra lá e pra cá. 

Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros (colocar a mão na cabeça, tronco, 
braços e pernas). 

Vamos aprender com a dança, levantando os braços, vamos agitar! 

Jogue as mãozinhas para o ar! 

Feche os olhos com os dedos! 

Faz uma careta sem medo! 

Balance a cintura para lá e para cá! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar. 
(Repete duas vezes). 

Um de frente para o outro, mãozinha no joelho, abaixe e levante sem parar. (3 vezes). 
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Agora vire para frente e balance a cabeça de um lado para o outro, mexendo seus 
calcanhares para lá e para cá! 

No lugar pule levantando os braços com emoção! 

Com as mãos faça um coração! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar! 
(Repete duas vezes) 

Agora abaixe, põe a mão no joelho, balance o bumbum na batida (batendo bumbum 
com bumbum) rebole que a dança está divertida! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

Com as mãos atrás da nuca mexe a cabeça de um lado para o outro. 

Pule para frente e para trás.  

Bote o pé de um lado e depois do outro. Dance, que esta dança é demais! (mexe os 
braços). 

Agora põe a mão no ombro do amigo, vai andando fazendo trenzinho e deixe que o da 
frente mostre o caminho. 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

 

Esta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Brincadeiras variadas: https://www.youtube.com/watch?v=72bOAIQ_UT4 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

1ª Dança da cadeira:  

Vamos precisar de uma cadeira e de uma música tocando. Podemos pedir ajuda para 
outra pessoa iniciar e parar a música.  

A brincadeira inicia com a criança dançando em volta da cadeira, quando a pessoa 
parar a música, ela fala uma parte do corpo e a criança coloca esta solicitada na 
cadeira. Por exemplo, se a pessoa falar “cotovelo”, a criança coloca o “cotovelo” na 
cadeira, voltando a dançar quando a música tocar novamente, após a criança dançar, 
será solicitado outra parte do corpo quando a música parar, assim, sucessivamente. 

Nesta brincadeira também podemos aumentar o grau de dificuldade, pedindo para 
criança dançar com um pé só, dançar de costas ou de alguma forma que queira. 

2° Mímica do esporte 

A criança faz o movimento de um esporte, como por exemplo, imitar alguém jogando 
tênis, vôlei, basquete, futebol, etc, um de cada vez, e a outra pessoa tenta adivinhar. 
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Pode usar outro tema também, como personagens, filme, desenho. 

3° brincadeira surpresa chamada Ovo Mágico. 

Você vai precisar de um brinquedo pequenininho e uma bexiga. Vai colocar o 
brinquedo dentro da bexiga, encher de água e amarrar bem, depois vai deixar no 
congelador até ele se transformar em ovo (congelar), em seguida vai tentar tirar o 
brinquedo de dentro com uma colher, vai raspando até nascer o ovo. 

RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=QV06ZtiqHDQ 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 02 minutos e 47 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Ioga faz bem! 

Vamos praticar Ioga para espantar todo baixo astral! 

Postura da garça: em pé elevar um joelho em direção ao coração e segurar, fazer de 
um lado e depois outro, buscando equilíbrio dentro de você. 

Postura do gesto da flor de Lotus: sentado com as pernas cruzadas, com as mãos bem 
próximas uma da outra, sem fecha lá totalmente devem ficar próximo do queixo, os 
olhos fechados, respire e busque a paz dentro de você.  

Postura da prece em torção: em pé vai se abaixando flexionando os joelhos como se 
fosse sentar, faça um leve movimento de torção com o tronco para o lado, volte na 
posição inicial e repita para o outro lado. As mãos ficam na posição de prece. Respire e 
volte devagar. 

Postura do arco e da flecha: deitado de barriga para baixo com o corpo todo esticado, 
dobrando o joelho, com a mão esquerda segure no pé esquerdo. O braço direito fica 
esticado à frente elevando um pouco o tronco como uma flecha. Faça com a outra 
perna. 

Postura da ponte: deite de costas no chão, flexionando os joelhos, com os braços 
voltados para trás, com as mãos no chão, eleve a barriga formando uma ponte com o 
corpo. Volte devagar, sempre respirando. 
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Postura do coração tranquilo: sentado flexione os joelho com os pés unidos, 
levemente eleve seu coração em direção ao chão, esticando o tronco e os braços para 
frente, busque a tranquilidade que a terra e a natureza podem oferecer. 

Postura de presente a vida: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra p 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. 

Volte devagar e repita com a outra perna. 

Postura do pombo real: deitado de barriga para baixo, estique os braços elevando o 
tronco para cima, flexione os joelhos, encostando os pés na cabeça. Volte devagar e 
respirando. 

Postura do golfinho: ainda de barriga para baixo, mantendo o antebraço no chão e a 
testa apoiada no antebraço eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do 
chão. Respire e volte devagar. 

Postura do relaxamento: deitado de costas, feche os olhos, com os braços entendidos 
ao longo do corpo, respire e imagine que sua felicidade se espalha por todo o planeta. 

Postura do dia (pequena e grande ponte): 

• Pequena ponte: os joelhos flexionados, braços ao longo do corpo, com força nas 
costas, eleve o quadril bem alto e concentre-se. 

• Grande ponte: o movimento é parecido com a pequena ponte, você vai apoiar 
as mãos no chão, com força vai elevar todinho o tronco para cima, formando um 
arco com o corpo. Volte respirando e devagar. 

Dica, para encerrar: deite relaxado de costas para cima, peça para a criança fazer 
uma massagem depois inverta. 
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SEGUNDA SEMANA 

 

AQUECIMENTO 

Fazer o aquecimento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez.  

 

Dancinha do Corpo: https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Cada um em seu lugar, vamos mexer os braços pra lá e pra cá. 

Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros (colocar a mão na cabeça, tronco, 
braços e pernas). 

Vamos aprender com a dança, levantando os braços, vamos agitar! 

Jogue as mãozinhas para o ar! 

Feche os olhos com os dedos! 

Faz uma careta sem medo! 

Balance a cintura para lá e para cá! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar. 
(Repete duas vezes). 

Um de frente para o outro, mãozinha no joelho, abaixe e levante sem parar. (3 vezes). 

Agora vire para frente e balance a cabeça de um lado para o outro, mexendo seus 
calcanhares para lá e para cá! 

No lugar pule levantando os braços com emoção! 

Com as mãos faça um coração! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar! 
(Repete duas vezes) 

Agora abaixe, põe a mão no joelho, balance o bumbum na batida (batendo bumbum 
com bumbum) rebole que a dança está divertida! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 
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Com as mãos atrás da nuca mexe a cabeça de um lado para o outro. 

Pule para frente e para trás.  

Bote o pé de um lado e depois do outro. Dance, que esta dança é demais! (mexe os 
braços). 

Agora põe a mão no ombro do amigo, vai andando fazendo trenzinho e deixe que o da 
frente mostre o caminho. 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Orientação espacial e mobilidade:  https://www.youtube.com/watch?v=MWJ7y-NTjig 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Atividades diversas: 

1º as quatro estações- primavera, verão, outono e inverno. 

Demarcar em colunas, um espaço para cada estação. Ao comando, a criança se desloca 
na coluna que simboliza a estação indicada. 

Por exemplo: Poderá desenhar flores na coluna da primavera, na coluna do verão, um 
sol, na coluna do outono, folhas secas e na coluna do inverno, neve. 

Outra variação, orientada como: quente para verão, frio para inverno.  

Novamente ao comando do adulto, a criança pode saltar de uma estação para a outra. 

2º derrubar as garrafas: espalhar garrafas no espaço, depois marcar em um relógio o 
cronometro, 20 segundos, deverá iniciar com a criança derrubando as garrafas e a 
outra pessoa levantando. Ao final, ver quantas garrafas foram derrubadas no tempo 
determinado e quantas ficaram em pé. 

3º procurando espaço: o adulto ou outra criança se movimentará no espaço parando 
em uma posição, a criança que irá executar a passagem terá que transpor sem tocar 
em quem está parado, a cada passagem deverá procurar uma forma e local diferente 
no corpo do outro. A criança poderá se rastejar ou saltar pelo espaço encontrado. 
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RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=QV06ZtiqHDQ 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 02 minutos e 47 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Ioga faz bem! 

Vamos praticar Ioga para espantar todo baixo astral! 

Postura da garça: em pé elevar um joelho em direção ao coração e segurar, fazer de 
um lado e depois outro, buscando equilíbrio dentro de você. 

Postura do gesto da flor de Lotus: sentado com as pernas cruzadas, com as mãos bem 
próximas uma da outra, sem fecha lá totalmente devem ficar próximo do queixo, os 
olhos fechados, respire e busque a paz dentro de você.  

Postura da prece em torção: em pé vai se abaixando flexionando os joelhos como se 
fosse sentar, faça um leve movimento de torção com o tronco para o lado, volte na 
posição inicial e repita para o outro lado. As mãos ficam na posição de prece. Respire e 
volte devagar. 

Postura do arco e da flecha: deitado de barriga para baixo com o corpo todo esticado, 
dobrando o joelho, com a mão esquerda segure no pé esquerdo. O braço direito fica 
esticado à frente elevando um pouco o tronco como uma flecha. Faça com a outra 
perna. 

Postura da ponte: deite de costas no chão, flexionando os joelhos, com os braços 
voltados para trás, com as mãos no chão, eleve a barriga formando uma ponte com o 
corpo. Volte devagar, sempre respirando. 

Postura do coração tranquilo: sentado flexione os joelho com os pés unidos, 
levemente eleve seu coração em direção ao chão, esticando o tronco e os braços para 
frente, busque a tranquilidade que a terra e a natureza podem oferecer. 

Postura de presente a vida: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra p 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. 

Volte devagar e repita com a outra perna. 
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Postura do pombo real: deitado de barriga para baixo, estique os braços elevando o  

tronco para cima, flexione os joelhos, encostando os pés na cabeça. Volte devagar e 
respirando. 

Postura do golfinho: ainda de barriga para baixo, mantendo o antebraço no chão e a 
testa apoiada no antebraço eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do 
chão. Respire e volte devagar. 

Postura do relaxamento: deitado de costas, feche os olhos, com os braços entendidos 
ao longo do corpo, respire e imagine que sua felicidade se espalha por todo o planeta. 

Postura do dia (pequena e grande ponte): 

• Pequena ponte: os joelhos flexionados, braços ao longo do corpo, com força nas 
costas, eleve o quadril bem alto e concentre-se. 

• Grande ponte: o movimento é parecido com a pequena ponte, você vai apoiar 
as mãos no chão, com força vai elevar todinho o tronco para cima, formando um 
arco com o corpo. Volte respirando e devagar. 

Dica, para encerrar: deite relaxado de costas para cima, peça para a criança fazer 
uma massagem depois inverta. 
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TERCEIRA SEMANA 

AQUECIMENTO 

Fazer o aquecimento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez.  

 

Dancinha do Corpo: https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Cada um em seu lugar, vamos mexer os braços pra lá e pra cá. 

Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros (colocar a mão na cabeça, tronco, 
braços e pernas). 

Vamos aprender com a dança, levantando os braços, vamos agitar! 

Jogue as mãozinhas para o ar! 

Feche os olhos com os dedos! 

Faz uma careta sem medo! 

Balance a cintura para lá e para cá! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar. 
(Repete duas vezes). 

Um de frente para o outro, mãozinha no joelho, abaixe e levante sem parar. (3 vezes). 

Agora vire para frente e balance a cabeça de um lado para o outro, mexendo seus 
calcanhares para lá e para cá! 

No lugar pule levantando os braços com emoção! 

Com as mãos faça um coração! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar! 
(Repete duas vezes) 

Agora abaixe, põe a mão no joelho, balance o bumbum na batida (batendo bumbum 
com bumbum) rebole que a dança está divertida! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

Com as mãos atrás da nuca mexe a cabeça de um lado para o outro. 
Pule para frente e para trás.                                                                      
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Bote o pé de um lado e depois do outro. Dance, que esta dança é demais! (mexe os 
braços). 

Agora põe a mão no ombro do amigo, vai andando fazendo trenzinho e deixe que o da 
frente mostre o caminho. 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Atividade de chutar e rebater: https://www.youtube.com/watch?v=B-3lEENiEhM 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Fazer duas fileiras de bolinhas uma de frente para a outra, uma fileira de bolinhas para 
chutar e a outra fileira de bolinha para rebater. 

A criança deverá posicionar-se em frente de uma bolinha da fileira e chutar, e na outra 
deverá rebater, pegando a bolinha com uma das mãos e com outra fazer o movimento 
de baixo para cima rebatando a bolinha.  

Fazer as atividades alternando o movimento de chute e rebatida. 

 

RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=QV06ZtiqHDQ 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 02 minutos e 47 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Ioga faz bem! 

Vamos praticar Ioga para espantar todo baixo astral! 

Postura da garça: em pé elevar um joelho em direção ao coração e segurar, fazer de 
um lado e depois outro, buscando equilíbrio dentro de você. 

Postura do gesto da flor de Lotus: sentado com as pernas cruzadas, com as mãos bem 
próximas uma da outra, sem fecha lá totalmente devem ficar próximo do queixo, os 
olhos fechados, respire e busque a paz dentro de você.  
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Postura da prece em torção: em pé vai se abaixando flexionando os joelhos como se 
fosse sentar, faça um leve movimento de torção com o tronco para o lado, volte na 
posição inicial e repita para o outro lado. As mãos ficam na posição de prece. Respire e 
volte devagar. 

Postura do arco e da flecha: deitado de barriga para baixo com o corpo todo esticado, 
dobrando o joelho, com a mão esquerda segure no pé esquerdo. O braço direito fica 
esticado à frente elevando um pouco o tronco como uma flecha. Faça com a outra 
perna. 

Postura da ponte: deite de costas no chão, flexionando os joelhos, com os braços 
voltados para trás, com as mãos no chão, eleve a barriga formando uma ponte com o 
corpo. Volte devagar, sempre respirando. 

Postura do coração tranquilo: sentado flexione os joelho com os pés unidos, 
levemente eleve seu coração em direção ao chão, esticando o tronco e os braços para 
frente, busque a tranquilidade que a terra e a natureza podem oferecer. 

Postura de presente a vida: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra p 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. 

Volte devagar e repita com a outra perna. 

Postura do pombo real: deitado de barriga para baixo, estique os braços elevando o 
tronco para cima, flexione os joelhos, encostando os pés na cabeça. Volte devagar e 
respirando. 

Postura do golfinho: ainda de barriga para baixo, mantendo o antebraço no chão e a 
testa apoiada no antebraço eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do 
chão. Respire e volte devagar. 

Postura do relaxamento: deitado de costas, feche os olhos, com os braços entendidos 
ao longo do corpo, respire e imagine que sua felicidade se espalha por todo o planeta. 

Postura do dia (pequena e grande ponte): 

• Pequena ponte: os joelhos flexionados, braços ao longo do corpo, com força nas 
costas, eleve o quadril bem alto e concentre-se. 

• Grande ponte: o movimento é parecido com a pequena ponte, você vai apoiar 
as mãos no chão, com força vai elevar todinho o tronco para cima, formando um 
arco com o corpo. Volte respirando e devagar. 

Dica, para encerrar: deite relaxado de costas para cima, peça para a criança fazer 
uma massagem depois inverta. 
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QUARTA SEMANA 

AQUECIMENTO 

Fazer o aquecimento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez.  

 

Dancinha do Corpo: https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Cada um em seu lugar, vamos mexer os braços pra lá e pra cá. 

Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros (colocar a mão na cabeça, tronco, 
braços e pernas). 

Vamos aprender com a dança, levantando os braços, vamos agitar! 

Jogue as mãozinhas para o ar! 

Feche os olhos com os dedos! 

Faz uma careta sem medo! 

Balance a cintura para lá e para cá! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar. 
(Repete duas vezes). 

Um de frente para o outro, mãozinha no joelho, abaixe e levante sem parar. (3 vezes). 

Agora vire para frente e balance a cabeça de um lado para o outro, mexendo seus 
calcanhares para lá e para cá! 

No lugar pule levantando os braços com emoção! 

Com as mãos faça um coração! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar! 
(Repete duas vezes) 

Agora abaixe, põe a mão no joelho, balance o bumbum na batida (batendo bumbum 
com bumbum) rebole que a dança está divertida! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

 
 

13 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c


 
 

  

 

Com as mãos atrás da nuca mexe a cabeça de um lado para o outro. 

Pule para frente e para trás.  

Bote o pé de um lado e depois do outro. Dance, que esta dança é demais! (mexe os 
braços). 

Agora põe a mão no ombro do amigo, vai andando fazendo trenzinho e deixe que o da 
frente mostre o caminho. 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Jogo de raquete e de balões: https://www.youtube.com/watch?v=Bak9TDOcoeE 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Iniciar o jogo utilizando uma raquete de papelão e um balão de bexiga, a criança de 
frente ao adulto, ambos com uma raquete de papelão na mão, rebater o balão de 
bexiga um para o outro.  

Na próxima atividade utilizar os seguintes materiais: balão de bexiga, alguns objetos 
pequenos e um balde. 

Deixar os objetos pequenos no chão. A criança deverá ficar próximo dos objetos 
rebatendo o balão sem deixa-lo cair. A uma distância pequena outra pessoa deverá 
segurar um balde balança-lo, pra lá e pra cá. Quando a criança sentir-se segura, deverá 
pegar um objeto e lança-lo ao balde sem deixar a bexiga caia. A cada acerto ganha um 
ponto. 

Se preferir pode aumentar o nível de dificuldade, realizando a atividade utilizando dois 
balões, mas lembrando que os balões não poderão cair no chão. 

RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=QV06ZtiqHDQ 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 02 minutos e 47 segundos 
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As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Ioga faz bem! 

Vamos praticar Ioga para espantar todo baixo astral! 

Postura da garça: em pé elevar um joelho em direção ao coração e segurar, fazer de 
um lado e depois outro, buscando equilíbrio dentro de você. 

Postura do gesto da flor de Lotus: sentado com as pernas cruzadas, com as mãos bem 
próximas uma da outra, sem fecha lá totalmente devem ficar próximo do queixo, os 
olhos fechados, respire e busque a paz dentro de você.  

Postura da prece em torção: em pé vai se abaixando flexionando os joelhos como se 
fosse sentar, faça um leve movimento de torção com o tronco para o lado, volte na 
posição inicial e repita para o outro lado. As mãos ficam na posição de prece. Respire e 
volte devagar. 

Postura do arco e da flecha: deitado de barriga para baixo com o corpo todo esticado, 
dobrando o joelho, com a mão esquerda segure no pé esquerdo. O braço direito fica 
esticado à frente elevando um pouco o tronco como uma flecha. Faça com a outra 
perna. 

Postura da ponte: deite de costas no chão, flexionando os joelhos, com os braços 
voltados para trás, com as mãos no chão, eleve a barriga formando uma ponte com o 
corpo. Volte devagar, sempre respirando. 

Postura do coração tranquilo: sentado flexione os joelho com os pés unidos, 
levemente eleve seu coração em direção ao chão, esticando o tronco e os braços para 
frente, busque a tranquilidade que a terra e a natureza podem oferecer. 

Postura de presente a vida: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra p 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. 

Volte devagar e repita com a outra perna. 

Postura do pombo real: deitado de barriga para baixo, estique os braços elevando o 
tronco para cima, flexione os joelhos, encostando os pés na cabeça. Volte devagar e 
respirando. 

Postura do golfinho: ainda de barriga para baixo, mantendo o antebraço no chão e a 
testa apoiada no antebraço eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do 
chão. Respire e volte devagar. 

Postura do relaxamento: deitado de costas, feche os olhos, com os braços entendidos 
ao longo do corpo, respire e imagine que sua felicidade se espalha por todo o planeta. 
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Postura do dia (pequena e grande ponte): 

• Pequena ponte: os joelhos flexionados, braços ao longo do corpo, com força nas 
costas, eleve o quadril bem alto e concentre-se. 

• Grande ponte: o movimento é parecido com a pequena ponte, você vai apoiar 
as mãos no chão, com força vai elevar todinho o tronco para cima, formando um 
arco com o corpo. Volte respirando e devagar. 

Dica, para encerrar: deite relaxado de costas para cima, peça para a criança fazer 
uma massagem depois inverta. 

 

Adaptações e Variações de materiais 

Obs.: O material pode ser adaptado com o que se têm na casa: 

Tapete: pode ser lençol, cobertor, etc. 

Bolinha: pode ser de papel, papel alumínio, papel e fita crepe pintado por fora com 

guache ou caneta hidrográfica colorida. 

Bambolê: usar uma corda, tiras de tecido amarradas (formando uma “corda”), 

barbante, fita crepe, bacia rasa, etc. 

Cadeiras: bancos ou objetos que podem ser usados como marcação 

 

PRIMEIRA SEMANA – ATIVIDADE PARA ADAPTAR OU RECRIAR 

AQUECIMENTO 

Fazer o aquecimento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 

Dancinha do Corpo: https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Cada um em seu lugar, vamos mexer os braços pra lá e pra cá. 

Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros (colocar a mão na cabeça, tronco, 
braços e pernas). 

Vamos aprender com a dança, levantando os braços, vamos agitar! 
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Jogue as mãozinhas para o ar! 

Feche os olhos com os dedos! 

Faz uma careta sem medo! 

Balance a cintura para lá e para cá! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar. 
(Repete duas vezes). 

Um de frente para o outro, mãozinha no joelho, abaixe e levante sem parar. (3 vezes). 

Agora vire para frente e balance a cabeça de um lado para o outro, mexendo seus 
calcanhares para lá e para cá! 

No lugar pule levantando os braços com emoção! 

Com as mãos faça um coração! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar! 
(Repete duas vezes) 

Agora abaixe, põe a mão no joelho, balance o bumbum na batida (batendo bumbum 
com bumbum) rebole que a dança está divertida! 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

Com as mãos atrás da nuca mexe a cabeça de um lado para o outro. 

Pule para frente e para trás.  

Bote o pé de um lado e depois do outro. Dance, que esta dança é demais! (mexe os 
braços). 

Agora põe a mão no ombro do amigo, vai andando fazendo trenzinho e deixe que o da 
frente mostre o caminho. 

Refrão: agora vai, vai e comece a rodar, com o balançar dos braços bem devagar 
(Repete duas vezes). 

Esta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Brincadeiras variadas: https://www.youtube.com/watch?v=72bOAIQ_UT4 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

1ª Dança da cadeira:  

Vamos precisar de uma cadeira e de uma música tocando. Podemos pedir ajuda para 
outra pessoa iniciar e parar a música.  

A brincadeira inicia com a criança dançando em volta da cadeira, quando a pessoa 
parar a música, ela fala uma parte do corpo e a criança coloca esta solicitada na 
cadeira. Por exemplo, se a pessoa falar “cotovelo”, a criança coloca o “cotovelo” na 
cadeira, voltando a dançar quando a música tocar novamente, após a criança dançar,  
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será solicitado outra parte do corpo quando a música parar, assim, sucessivamente. 

Nesta brincadeira também podemos aumentar o grau de dificuldade, pedindo para 
criança dançar com um pé só, dançar de costas ou de alguma forma que queira. 

2° Mímica do esporte 

A criança faz o movimento de um esporte, como por exemplo, imitar alguém jogando 
tênis, vôlei, basquete, futebol, etc, um de cada vez, e a outra pessoa tenta adivinhar. 

Pode usar outro tema também, como personagens, filme, desenho. 

3° brincadeira surpresa chamada Ovo Mágico. 

Você vai precisar de um brinquedo pequenininho e uma bexiga. Vai colocar o 
brinquedo dentro da bexiga, encher de água e amarrar bem, depois vai deixar no 
congelador até ele se transformar em ovo (congelar), em seguida vai tentar tirar o 
brinquedo de dentro com uma colher, vai raspando até nascer o ovo. 

RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=QV06ZtiqHDQ 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 02 minutos e 47 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Ioga faz bem! 

Vamos praticar Ioga para espantar todo baixo astral! 

Postura da garça: em pé elevar um joelho em direção ao coração e segurar, fazer de 
um lado e depois outro, buscando equilíbrio dentro de você. 

Postura do gesto da flor de Lotus: sentado com as pernas cruzadas, com as mãos bem 
próximas uma da outra, sem fecha lá totalmente devem ficar próximo do queixo, os 
olhos fechados, respire e busque a paz dentro de você.  

 

Postura da prece em torção: em pé vai se abaixando flexionando os joelhos como se 
fosse sentar, faça um leve movimento de torção com o tronco para o lado, volte na 
posição inicial e repita para o outro lado. As mãos ficam na posição de prece. Respire e 
volte devagar. 
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Postura do arco e da flecha: deitado de barriga para baixo com o corpo todo esticado,  

dobrando o joelho, com a mão esquerda segure no pé esquerdo. O braço direito fica 
esticado à frente elevando um pouco o tronco como uma flecha. Faça com a outra 
perna. 

Postura da ponte: deite de costas no chão, flexionando os joelhos, com os braços 
voltados para trás, com as mãos no chão, eleve a barriga formando uma ponte com o 
corpo. Volte devagar, sempre respirando. 

Postura do coração tranquilo: sentado flexione os joelho com os pés unidos, 
levemente eleve seu coração em direção ao chão, esticando o tronco e os braços para 
frente, busque a tranquilidade que a terra e a natureza podem oferecer. 

Postura de presente a vida: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra p 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. 

Volte devagar e repita com a outra perna. 

Postura do pombo real: deitado de barriga para baixo, estique os braços elevando o 
tronco para cima, flexione os joelhos, encostando os pés na cabeça. Volte devagar e 
respirando. 

Postura do golfinho: ainda de barriga para baixo, mantendo o antebraço no chão e a 
testa apoiada no antebraço eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do 
chão. Respire e volte devagar. 

Postura do relaxamento: deitado de costas, feche os olhos, com os braços entendidos 
ao longo do corpo, respire e imagine que sua felicidade se espalha por todo o planeta. 

Postura do dia (pequena e grande ponte): 

• Pequena ponte: os joelhos flexionados, braços ao longo do corpo, com força nas 
costas, eleve o quadril bem alto e concentre-se. 

• Grande ponte: o movimento é parecido com a pequena ponte, você vai apoiar 
as mãos no chão, com força vai elevar todinho o tronco para cima, formando um 
arco com o corpo. Volte respirando e devagar. 

Dica, para encerrar: deite relaxado de costas para cima, peça para a criança fazer 
uma massagem depois inverta. 

SUGESTÃO: JUNTO COM SEUS ALUNOS CRIE E RECRIE ESSA ATIVIDADE AUMENTANDO 
A DIFICULDADE OU ESCOLHENDO OUTRAS PRÁTICAS LÚDICAS PARA DEIXAR ESSA 
AULA AINDA MAIS DIVERTIDA. 
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