
 
 

  

 

CADERNO DE ATIVIDADES 

“CONECTANDO JACAREÍ” 

ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA 

ABRIL 
 

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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2º ANO   
ABRIL 

UNIDADE TEMÁTICA: CORPO, MOVIMENTO E SAÚDE. 

HABILIDADES 

H1: identificar as sensações corporais durante a experimentação das danças e das 
ginásticas relacionando ao conhecimento sobre o corpo.  

H2: Verificar e fruir sensações corporais durante a experimentação das danças e das 
ginásticas relacionando ao conhecimento sobre o próprio corpo e dos outros. 

 

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). 

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

 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

Brincadeiras e jogos lúdicos: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vPZCgXNoGjw 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Início da brincadeira, combinar quem irá fazer a troca de comandos das atividades. 

Primeira Brincadeira 

1ª Atividade: a criança em pé fará a brincadeira do “morto vivo”, no movimento do 
“morto” irá se agachar, tocando suas mãos no chão, e no movimento do “vivo” irá 
levantar terminando com um salto para cima. 

2ª Atividade: “panelinha de pressão”, o aluno em pé segurará no nariz, fazendo 
barulhinho de chiado, irá saltitar dando uma volta completa para o lado esquerdo ou 
direito. 

3ª Atividade: “pipoquinha”, o aluno em pé, deverá saltar para cima no lugar com 
elevação dos joelhos. 

Segunda Brincadeira 

Material: 4 cabos ou vassouras ou rodos. 

Formar um quadrado com o material no chão. Cada criança ocupará um lado do 
quadrado. Ao comando de “dentro ou fora”, eles irão saltar com os dois pés juntos para 
realizar o que está sendo pedindo. Poderá ser realizado com variação na velocidade do 
comando. 
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Terceira Brincadeira 

Material: utilizar um cabo, vassoura ou rodo.  

Segurar na vassoura e deixar o cabo para poder saltar. Passar o cabo pelo chão do 
direito para esquerdo como um pêndulo. A criança que estiver em pé deverá saltar com 
os dois pés cada vez que o cabo passar por baixo dela. 

 

RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=gKKkELJLl80 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 03 minutos e 10 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, abaixando 
se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a última a chegar, é 
a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto esticando 
os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no joelho), e fica 
na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é uma árvore 
bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse um 
leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para trás e 
encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, você lembra 
quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 
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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). 

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

FUNCIONAL KIDS: https://www.youtube.com/watch?v=kA43569XtRY  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Alongamento: 

Em pé, segurando uma bola, esticar bem os braços para cima. Depois inclinar o tronco 
para direita em seguida para esquerda. Abaixar com as pernas retas levando a bola até 
o chão mantendo as pernas um pouco afastadas. Em seguida, leve a bola em um pé e 
depois para o outro pé, mantendo alguns segundos na posição. Afaste um pouco mais 
as pernas e deslize a bola entre as pernas, permanece um pouco e volte devagar. 

Repita os alongamentos. 

Atividades: realizar todas as atividades fazendo 10 repetições, duas vezes cada 
exercícios. 

1°- Elevação de bola: deitar com as pernas flexionadas e com as costas no chão, segure 
uma bola e realize movimento de supino (estique os braços e flexione os cotovelos).  

2°- Bola lateral: sentado com as pernas cruzadas e coluna reta, segurar uma bola com as 
duas mãos e movimentá-la, girando o tronco para um lado e depois para o outro, 
encostando a bola no chão. 

3°- Inclinação frontal: sentado com as pernas cruzadas, segurando uma bola com as 
duas mãos, inclinar o tronco para frente encostando a bola no chão. Voltar devagar. 

4°- Rotação lateral: deitado de costa para o chão e joelhos flexionados, segurar uma 
bola, e com os braços esticados, girar o tronco para um lado até a bola encostar-se ao 
chão, voltar devagar e em seguida fazer do outro lado. 

5°- Elevação de bola: deitar de costas para o chão, pernas flexionadas, segurar uma bola 
com os braços bem esticados, levar para trás da cabeça, até o chão. Voltar devagar e 
respirando. 

6°- Agachamento: em pé com as pernas paralelas um pouco afastadas, segurando uma 
bola, abaixar levemente como se fosse sentar, voltar devagar e lançar para um amigo, 
que fará o mesmo movimento que você fez. 
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      7°- Poli-chinelo: saltitando abrir e fechar braços e pernas, em movimentos rápidos.  

8°- Corrida no lugar: realizar movimentos de corrida, fazendo elevação dos joelhos. 

Finalização Alongamento: sentado com as pernas esticadas e unidas, levar uma bola até 
os pés alongando bem a coluna. Permanecer por alguns segundos. 

Agora afastar as pernas e deslizar a bola para frente esticando o tronco. 

Ainda com as pernas afastadas, deslizar a bola até um dos pés e depois no outro.  

Voltar devagar, deitar e esticar bem os braços para cima e as pernas para baixo. 

Em pé, pernas levemente afastadas, encostar a bola no chão abaixando o tronco. Voltar 
e esticando bem o corpo para o alto. 

Respirar voltando bem devagar. 

 

RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=gKKkELJLl80 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 03 minutos e 10 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, abaixando 
se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a última a chegar, é 
a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto esticando 
os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no joelho), e fica 
na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é uma árvore 
bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

 

 
 

07 

https://www.youtube.com/watch?v=gKKkELJLl80


 
 

  

 

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse um 
leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para trás e 
encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, você lembra 
quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 
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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). 
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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. 
Imitando os bichos: https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Vamos lá! 

Vamos fazer uma roda girando alegremente. 

A dança do Jacaré quero ver quem sabe dançar, rebola pra lá, rebola pra cá e abre um 
bocão assim! (Faz a boca do Jacaré utilizando os braços e as mãos).  

Remexe o rabo, nada no lago e dá a mão pra mim! 

A dança da Cascavel quero ver quem sabe dançar, rebola pra cá, rebola pra lá, estica o 
pescoço assim, e sobe no galho (fazendo movimento de baixo para cima), balança o 
chocalho (dar uma reboladinha) e dá a mão pra mim! 

A dança do Caranguejo quero ver quem sabe dançar, rebola pra cá, rebola pra lá, belisca 
meu pé assim, mexe com o olho, anda de lado e dá à mão pra mim! 

A dança do Peixe-boi quero ver quem sabe dançar, rebola pra cá, rebola pra lá e abre a 
boquinha assim (fazer a boca de peixe), me dá um beijinho, nada um pouquinho e dá a 
mão pra mim! 

A dança do Tuiuiú quero ver quem sabe dançar rebola pra cá, rebola pra lá, voa no ar 
assim e sobe um pouquinho e desce um pouquinho (com os braços abertos como se 
estivesse voando) e dá a mão pra mim! 

A dança dá criançada quero ver quem sabe dançar, rebola pra cá, rebola pra lá, faz uma 
careta assim, da uma voltinha, sacode a cabeça e dá a mão pra mim! 

Agora todos dançando no lugar. 
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RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=gKKkELJLl80 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 03 minutos e 10 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, abaixando 
se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a última a chegar, é 
a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto esticando 
os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no joelho), e fica 
na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é uma árvore 
bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse um 
leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para trás e 
encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, você lembra 
quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 
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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). 
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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. 

Ginástica Infantil em Casa: https://www.youtube.com/watch?v=lzESJ09aoEU  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Material utilizado: colchonete, toalha ou cobertor dobrado. 

Colocar o material no chão, na horizontal. 

1° atividade: trilha na floresta. 

Se posicione próximo ao colchonete, correndo no lugar (terá alguns comandos).  
Primeiro comando: uma pessoa fala para criança, poça, a criança pula em cima do 
colchonete (pisa na poça) e volta a correr no lugar fora do colchonete. Fala a palavra 
galho, a criança se abaixa com a mão na cabeça para não bater no galho, e volta a correr 
no lugar. Depois fala a palavra cobra, a criança dá um salto para trás fugindo da cobra, 
em seguida volta a correr no lugar. 

2° atividade: vela humana. 

A criança vai deitar no colchonete, estender as pernas para o alto e deixar os cotovelos 
no chão ao lado do corpo, encaixando as mãos nas costas, a cabeça e tronco ficam no 
colchonete. Se for difícil estender totalmente as pernas, pode flexioná-las e também se 
preferir pode deixar os braços apoiados no chão. Segura o movimento por 3 segundos e 
vai se levantar apenas com o impulso e força das pernas, mas se não conseguir levantar, 
pode ajudar com as mãos, colocando-as ao lado do corpo. Repetir os exercícios. 

3° atividade: posição de praia. 

Sentar no colchonete esticando as pernas, deixar os cotovelos apoiados no chão ao lado 
do corpo, tronco e cabeça elevados. Vai concentrar e tirar pouquinho as pernas e pés do 
chão, ficar por 3 segundos, em seguida, juntar os pés, flexionar os joelhos, trazendo 
próximo da barriga e rosto, ficar 3 segundos. Estender e retornar novamente. 

4° atividade: prancha de apoio facial. 
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Ficar de barriga para baixo, com as mãos apoiadas no colchonete, braços estendidos, 
corpo reto e elevado, com a parte da ponta dos pés apoiados no chão. Agora tente 
descer os cotovelos um de cada vez, alternando os movimentos.  

Se não conseguir descer os cotovelos, pode ficar paradinho na posição durante o tempo 
sugerido (3 segundos), volta e repete o exercício. 

Vamos agora repetir todos os exercícios, porém na atividade trilha na floresta, você irá 
fazer variações.  

1° variação: correr em volta do colchonete (podendo trocar o lado, no comando) e 
praticar igualmente o restante da atividade. 

2° variação: correr com um pé só (pode trocar o pé de apoio, quando cansar) em volta 
do colchonete, e praticar igualmente o restante da atividade. 

 

Finalizando a atividade, vamos relaxar.  

Gira os braços para frente, e depois para trás, repetindo algumas vezes. Segure o pé 
encostando o calcanhar no bumbum e vai alternando, pegue e solte, repetindo algumas 
vezes. Depois trás o joelho aproximando da barriga, pegue e solta, também alternando 
o movimento e repetindo algumas vezes. Sente e abrace as pernas, flexionando os 
joelhos próximos da barriga e rosto. Agora fazer a borboleta, ficando com a coluna reta, 
depois volta e abraça as pernas novamente. Agora deitar e estender bem o corpo, 
depois trazer os joelhos próximos da barriga e abraçar as pernas. 

 

RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=gKKkELJLl80 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 03 minutos e 10 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 
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Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, abaixando 
se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a última a chegar, é 
a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto esticando 
os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o quatro (sola do pé no joelho), e 
fica na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é uma árvore 
bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse um 
leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para trás e 
encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, você lembra 
quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 

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 
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QUINTA SEMANA – ATIVIDADE PARA RECRIAR OU ADAPTAR 

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! 

 

                                                                                                                                                                   2 

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. 

Brincadeiras e jogos lúdicos: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vPZCgXNoGjw 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Início da brincadeira, combinar quem irá fazer a troca de comandos das atividades. 

Primeira Brincadeira 

1ª Atividade: a criança em pé fará a brincadeira do “morto vivo”, no movimento do 
“morto” irá se agachar, tocando suas mãos no chão, e no movimento do “vivo” irá 
levantar terminando com um salto para cima. 

2ª Atividade: “panelinha de pressão”, o aluno em pé segurará no nariz, fazendo 
barulhinho de chiado, irá saltitar dando uma volta completa para o lado esquerdo ou 
direito. 

3ª Atividade: “pipoquinha”, o aluno em pé, deverá saltar para cima no lugar com 
elevação dos joelhos. 

Segunda Brincadeira 

Material: 4 cabos ou vassouras ou rodos. 

Formar um quadrado com o material no chão. Cada criança ocupará um lado do 
quadrado. Ao comando de “dentro ou fora”, eles irão saltar com os dois pés juntos para 
realizar o que está sendo pedindo. Poderá ser realizado com variação na velocidade do 
comando. 

Terceira Brincadeira 

Material: utilizar um cabo, vassoura ou rodo.  

Segurar na vassoura e deixar o cabo para poder saltar. Passar o cabo pelo chão do 
direito para esquerdo como um pêndulo. A criança que estiver em pé deverá saltar com 
os dois pés cada vez que o cabo passar por baixo dela. 

 

       RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  
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Yoga com histórias: https://www.youtube.com/watch?v=gKKkELJLl80 

Observação: assistir o vídeo a partir dos 03 minutos e 10 segundos 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Aqui vamos nos preparar para realizar movimento de alongamento da Yoga. 

Espreguiçar o corpo bem longo, para os dois lados. 

Dar uma bocejada bem grande. 

Deixar os pés próximos, entrelaçar os dedos para trás, levantando os braços, abaixando 
se para frente. Respirando devagar e vai voltando, se desenrolando, a última a chegar, é 
a cabeça.  

Primeira postura da yoga: Árvore em pé com as mãos unidas, sobe bem alto esticando 
os braços para cima, agora sobe um dos pés, fazendo o 4 (sola do pé no joelho), e fica 
na posição, respirando devagar. Depois troca de pé. Imagine que você é uma árvore 
bem alta, linda, forte com as raízes bem lá na terra.  

Agora a postura do Leão: no chão sente nos calcanhares com espacinho entre os 
joelhos, coloque as mãos neste espacinho, olhe para frente arregale os olhos, abra a 
boca bem grande com a língua para fora e dê um mugido bem forte, como se fosse um 
leão! 

Agora a postura da Criança: ainda sentada no calcanhar, coloca os bracinhos para trás e 
encoste a testa no chão e respire devagar. Esta postura é para você relaxar, você lembra 
quando você estava na barriga da mãe antes de nascer!  

Volta bem devagar, a cabeça é a última que chegar, inspira e expira! 

Hoje vocês conheceram 3 posturas da Yoga. 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKKkELJLl80

