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CADERNO DE ATIVIDADES 

“APRENDER É LEGAL” 

ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

 

Orientações para utilizar o caderno “Aprender é Legal” 

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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4º ANO 
UNIDADE TEMÁTICA: CORPO, MOVIMENTO E SAÚDE 

 HABILIDADES: identificar as habilidades motoras básicas envolvidas nas ginásticas, 
nas danças e nas lutas. 

PRIMEIRA SEMANA 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

AQUECIMENTO  

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

AQUECIMENTO LÉO MEGGA  

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Saltitando parado, eleve os braços para cima e para baixo, um de cada vez. (você 
pode saltar girando também). 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Em pé, saltitando com as pernas afastadas do lado direito para o esquerdo, mãos 
para cima da cabeça (braços abertos), mãos para baixo (cruza as mãos na frente dos 
quadris).  

Agora para frente e para trás mãos separadas, eleve a direita depois a esquerda 
alternado entre subida e descida.  

Gira os braços acima da cabeça, bata palma, flexione o joelho para a direita e dê 
uma paradinha. Repita o movimento para o outro lado. 

Agora dê um giro de 360 graus e bata palma no final. Faça para o outro lado. 

Agora desce flexionando o joelho para dentro e empurrando com as mãos. Repita 
para cima e para baixo. 

Agora se movimente a vontade. 

Pule em um pé só, mexendo os braços (você pode fazer girando também), depois 
repita os movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk
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repita com o outro lado. 

Pule em um pé só mexendo os braços (você pode fazer girando) depois repita os 
movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Repita todos os movimentos desde o começo. 

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

DANÇA DO SORVETE 

https://www.youtube.com/watch?v=mPhHOpzm7HE 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Ao ritmo da música repetir os movimentos. 

Em pé braços acima da cabeça e as mãos sacudindo. 

Flexione os joelhos e abaixe os braços a frente do corpo e mexa as mãos. 

Em pé, braços elevados na altura dos ombros dedos unidos e estendidos, 
flexionar os cotovelos para a esquerda e para direita a frente do corpo. 

Em pé, com as mãos fechadas colocar em cada lado da cintura, tirar um braço 
de cada vez e girar, à frente. 

Poses: 

Em pé, com os cotovelos flexionados na lateral do corpo e as mãos estendidas 
(como se estivesse perguntando). 

Em pé, com a mão na cintura (posição do Super Man). 

Em pé, apontando com o dedo com um braço e o outro flexionado na cintura. 

Em pé, comendo um sorvete no pote com colher. 

Variações: 

 Fazer todos os movimentos deslocando-se da direita para esquerda. 

 

 

 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPhHOpzm7HE
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YOGA  

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Ao iniciar colocar os seus pés a uma distância maior que o quadril (como a estrela do 
mar) 

Deixar as pontas dos pés para fora os calcanhares para dentro. 

Coloque as mãos nos quadris (aqueceremos antes de começar a alongar). 

Você vai trazer os seus quadris para baixo, flexionando os joelhos trazendo seus 
joelhos para trás, abrindo como se fosse estivesse abrindo um leque. 

Inspire para subir e expire para voltar, forçando cada vez mais para baixo. 

Relaxe os ombros com as pernas flexionadas e inspire por três vezes. 

Volte. 

Faça a postura do triângulo, com o pé direito voltado para frente e o pé esquerdo 
atrás e o calcanhar da perna esquerda voltada para trás, contrair o abdômen, flexionar 
o tronco, quadril lado direito para trás, o braço esquerdo nas costas e a direta a frente 
bem estendida, alongue e vá respirando, agora tente colocar sua mão direita na sua 
coxa e vá descendo até onde você conseguir, mantenha o braço esquerdo atrás das 
costas e olhe para cima, continue na mesma posição estendendo o braço esquerdo 
para cima e respire permaneça por 1 minuto. 

Na mesma posição olhe para frente, apoie sua mão no chão flexionando seu joelho 
da frente, agora eleve sua perna de trás com o pé flexionado, estenda a perna da 
frente e tente forçar a elevação da perna até o seu limite, e fique.  

Para voltar, abaixe a perna de trás, flexione a da frente e volte à posição de estrela. 

Repita o início da posição do triângulo do outro lado. Depois volte a posição da 
estrela 

Agora vá fechando as pernas, aproximando os pés. 

Sente na posição de índio depois estenda as pernas, relaxe os ombros, agora 
flexione uma das pernas com o pé sobre a coxa, com a mão do lado que a perna está 
flexionada estenda o braço e coloque a mão sobre o joelho e force um alongamento 
bem devagar, volte, depois sente-se o outro braço apoia no chão atrás um pouco 
distante do bumbum, segure por alguns segundos. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundos e depois desça o tronco até as pernas e 
as mãos em direção aos pés, segure alguns segundos (respire). 

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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Repita com outro lado desde a posição do índio. 

Estenda as pernas, fique sentado, alongue os braços acima da cabeça, flexione o 
tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
descida, vá ao seu limite, mantenha a respiração e fique por alguns segundos na 
posição. 

Volte devagar. 

Deite-se no chão, da forma que sentir-se confortável, inspire e expire e relaxe em 
silêncio por alguns minutos. 

Volte a se sentar, sente na posição de índio, mas agora com a sola dos pés coladas, e 
com as mãos nos pés, respire por alguns minutos. 

Pronto você está pronto e alongado. 

TAREFA PARA ENVIAR AO PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Quais ações você pode afirmar que realizou nas atividades de hoje? (coloque 
quantas alternativas de ações que realizou)    

(  )correu 
(  )saltou 
(  ) rolou 
(  )equilibrou 

(  )flexionou 
(  )arremessou ou lançou 
(  )chutou 
(  )rebateu 

(  )recebeu 
(  )agarrou 
(  )fez movimentos para a 
esquerda e direita 
(  ) fez movimentos para 
frente e para trás 

     Observação: Senhores responsáveis, colaborem com realização das tarefas. Qualquer 
dúvida procurar o Professor de Educação Física no dia combinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SEMANA 
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Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

AQUECIMENTO  

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

AQUECIMENTO LÉO MEGGA 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Saltitando parado, eleve os braços para cima e para baixo, um de cada vez. (você 
pode saltar girando também). 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Em pé, saltitando com as pernas afastadas do lado direito para o esquerdo, mãos 
para cima da cabeça (braços abertos), mãos para baixo (cruza as mãos na frente dos 
quadris).  

Agora para frente e para trás mãos separadas, eleve a direita depois a esquerda 
alternado entre subida e descida.  

Gira os braços acima da cabeça, bata palma, flexione o joelho para a direita e dê 
uma paradinha. Repita o movimento para o outro lado. 

Agora dê um giro de 360 graus e bata palma no final. Faça para o outro lado. 

Agora desce flexionando o joelho para dentro e empurrando com as mãos. Repita 
para cima e para baixo. 

Agora se movimente a vontade. 

Pule em um pé só, mexendo os braços (você pode fazer girando também), depois 
repita os movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Pule em um pé só mexendo os braços (você pode fazer girando) depois repita os 
movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Repita todos os movimentos desde o começo. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk


 
 
 

 

                               Prefeitura de Jacareí 
Secretaria Municipal de Educação 

PLANEJAMENTO DOMICILIAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

7 

 

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

TREINO DIVERTIDO PARA FAZEREM JUNTO COMIGO 

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

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Aqui iremos fazer exercícios bem divertidos! 

1° atividade: história do senhor urso: senhor urso que horas são? Ex. 4 horas, agora faça 
4 vezes o seguinte exercício: deslocamento alternado das pernas para frente e para 
trás, flexionando os joelhos com os braços abertos, 4 vezes, repetir a pergunta e fazer 
novamente o exercício. Em seguida falar: é hora do jantar, ai corre no lugar durante 5 
segundos. Repete toda atividade mais uma vez. 

2°atividade: deslocamento dos animais: imitar um sapo, com os pés unidos flexiona os 
joelhos e salta em deslocamento; imitar um coelhinho: pés unidos, joelhos 
flexionados, as mãos no chão saltar, em deslocamento; imitar um caranguejinho: 
quatro apoios, quadril para cima e bem alto, se deslocar no espaço. 

3°atividade: deitar com os braços ao lado do corpo e pernas flexionadas, elevar o 
quadril. Ficar contando até 5. Repetir o exercício. 

4°atividade: ainda deitado, agora sem encostar a cabeça no colchonete, fazer uma 
bolinha com o corpo. Abraçar as pernas que estarão flexionadas, em seguida balançar 
o corpo como uma gangorra, 5 vezes. 

4° atividade: agora realizar o movimento da bolinha, mas irá tentar se levantar sem por 
as mãos no chão. Em seguida repete este movimento saltando como um gato (saltar 
com os joelhos e braços retos e flexiona na queda), agora saltar como coelho (saltar 
com joelhos flexionados e braços estendidos para frente). 

Repetir todos os exercícios. 

 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

YOGA  

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ  

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Ao iniciar colocar os seus pés a uma distância maior que o quadril (como a estrela do 
mar) 

Deixar as pontas dos pés para fora os calcanhares para dentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjFIDNbwhig
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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Coloque as mãos nos quadris (aqueceremos antes de começar a alongar). 

Você vai trazer os seus quadris para baixo, flexionando os o joelhos trazendo seus 
joelhos para trás, abrindo como se fosse estivesse abrindo um leque. 

Inspire para subir e expire para voltar, forçando cada vez mais para baixo. 

Relaxe os ombros com as pernas flexionadas e inspire por três vezes. 

Volte. 

Faça a postura do triângulo, com o pé direito voltado para frente e o pé esquerdo 
atrás e o calcanhar da perna esquerda voltada para trás, contrair o abdômen, flexionar 
o tronco, quadril lado direito para trás, o braço esquerdo nas costas e a direta a frente 
bem estendida, alongue e vá respirando, agora tente colocar sua mão direita na sua 
coxa e vá descendo até onde você conseguir, mantenha o braço esquerdo atrás das 
costas e olhe para cima, continue na mesma posição estendendo o braço esquerdo 
para cima e respire permaneça por 1 minuto. 

Na mesma posição olhe para frente, apoie sua mão no chão flexionando seu joelho 
da frente, agora eleve sua perna de trás com o pé flexionado, estenda a perna da 
frente e tente forçar a elevação da perna até o seu limite, e fique.  

Para voltar, abaixe a perna de trás, flexione a da frente e volte à posição de estrela. 

Repita o início da posição do triângulo do outro lado. Depois volte a posição da 
estrela 

Agora vá fechando as pernas, aproximando os pés. 

Sente na posição de índio depois estenda as pernas, relaxe os ombros, agora 
flexione uma das pernas com o pé sobre a coxa, com a mão do lado que a perna esta 
flexionada estenda o braço e coloque a mão sobre o joelho e force um alongamento 
bem devagar, volte, depois sente-se o outro braço apoia no chão atrás um pouco 
distante do bumbum, segure por alguns segundos. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundos e depois desça o tronco até as pernas e 
as mãos em direção aos pés, segure alguns segundos (respire). 

Repita com outro lado desde a posição do índio. 

Estenda as pernas, fique sentado, alongue os braços acima da cabeça, flexione o 
tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
descida, vá ao seu limite, mantenha a respiração e fique por alguns segundos na 
posição. 

Volte devagar. 
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Deite-se no chão, da forma que sentir-se confortável, inspire e expire e relaxe em 
silêncio por alguns minutos. 

Volte a se sentar, sente na posição de índio, mas agora com a sola dos pés coladas, e 
com as mãos nos pés, respire por alguns minutos. 

Pronto você está pronto e alongado. 

TAREFA PARA ENVIAR AO PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Quais ações você pode afirmar que realizou nas atividades de hoje? (coloque 
quantas alternativas de ações que realizou)    

(  )correu 
(  )saltou 
(  ) rolou 
(  )equilibrou 

(  )flexionou 
(  )arremessou ou lançou 
(  )chutou 
(  )rebateu 

(  )recebeu 
(  )agarrou 
(  )fez movimentos para a 
esquerda e direita 
(  ) fez movimentos para 
frente e para trás 

     Observação: Senhores responsáveis, colaborem com realização das tarefas. Qualquer 
dúvida procurar o Professor de Educação Física no dia combinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRA SEMANA 
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Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

AQUECIMENTO  

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

AQUECIMENTO LÉO MEGGA  

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Saltitando parado, eleve os braços para cima e para baixo, um de cada vez. (você 
pode saltar girando também). 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Em pé, saltitando com as pernas afastadas do lado direito para o esquerdo, mãos 
para cima da cabeça (braços abertos), mãos para baixo (cruza as mãos na frente dos 
quadris).  

Agora para frente e para trás mãos separadas, eleve a direita depois a esquerda 
alternado entre subida e descida.  

Gira os braços acima da cabeça, bata palma, flexione o joelho para a direita e dê 
uma paradinha. Repita o movimento para o outro lado. 

Agora dê um giro de 360 graus e bata palma no final. Faça para o outro lado. 

Agora desce flexionando o joelho para dentro e empurrando com as mãos. Repita 
para cima e para baixo. 

Agora se movimente a vontade. 

Pule em um pé só, mexendo os braços (você pode fazer girando também), depois 
repita os movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Pule em um pé só mexendo os braços (você pode fazer girando) depois repita os 
movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk
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Repita todos os movimentos desde o começo. 

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

JOGOS DE LUTA 

https://www.youtube.com/watch?v=FB72f6EpZQQ 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Lutas 

1° Jogo de desequilíbrio: em dupla, um do lado oposto do outro, ficam com as laterais 
dos pés bem próximos, e uma pessoa segura no antebraço do outro. Começam a 
fazer oposição de força, tentando um desequilíbrio, tirando o pé do adversário do 
chão, assim fazendo um ponto. 

Outra forma do jogo de desiquilíbrio: os adversários ficam frente a frente com os pés em 
linha e tentam desequilibrar um ao outro com as mãos.  

2° Jogo: luta do galo, em dupla, os participantes ficam de cócoras e com as mãos, tentas 
desiquilibrar um ao outro, fazendo com que coloque a mão no chão, caia sentado ou 
saia do espaço do jogo. 

3° jogo: de pernas pro ar. As duplas ficarão sentadas, irão levantar as pernas e apoiar os 
pés um do outro, se equilibrando, sem encostar as mãos no chão. Ao comando irão 
fazer forças opostas, tentando fazer com que o calcanhar do adversário encoste-se ao 
chão, e toda vez que encostar, marca ponto. 

4° Jogo: rouba rabo ou rouba fita: colocar uma fita ou barbante pendurado na lateral da 
calça. Em duplas, uma pessoa vai tentar tirar a fita da outra. Quem tirar primeiro 
ganha, e tem um tempo curto, limitado para cada dupla. 

 

 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

YOGA  

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Ao iniciar colocar os seus pés a uma distância maior que o quadril (como a estrela do 
mar) 

Deixar as pontas dos pés para fora os calcanhares para dentro. 

Coloque as mãos nos quadris (aqueceremos antes de começar a alongar). 

https://www.youtube.com/watch?v=FB72f6EpZQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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Você vai trazer os seus quadris para baixo, flexionando os joelhos trazendo seus 
joelhos para trás, abrindo como se fosse estivesse abrindo um leque. 

Inspire para subir e expire para voltar, forçando cada vez mais para baixo. 

Relaxe os ombros com as pernas flexionadas e inspire por três vezes. 

Volte. 

Faça a postura do triângulo, com o pé direito voltado para frente e o pé esquerdo 
atrás e o calcanhar da perna esquerda voltada para trás, contrair o abdômen, flexionar 
o tronco, quadril lado direito para trás, o braço esquerdo nas costas e a direta a frente 
bem estendida, alongue e vá respirando, agora tente colocar sua mão direita na sua 
coxa e vá descendo até onde você conseguir, mantenha o braço esquerdo atrás das 
costas e olhe para cima, continue na mesma posição estendendo o braço esquerdo 
para cima e respire permaneça por 1 minuto. 

Na mesma posição olhe para frente, apoie sua mão no chão flexionando seu joelho 
da frente, agora eleve sua perna de trás com o pé flexionado, estenda a perna da 
frente e tente forçar a elevação da perna até o seu limite, e fique.  

Para voltar, abaixe a perna de trás, flexione a da frente e volte à posição de estrela. 

Repita o início da posição do triângulo do outro lado. Depois volte a posição da 
estrela 

Agora vá fechando as pernas, aproximando os pés. 

Sente na posição de índio depois estenda as pernas, relaxe os ombros, agora 
flexione uma das pernas com o pé sobre a coxa, com a mão do lado que a perna esta 
flexionada estenda o braço e coloque a mão sobre o joelho e force um alongamento 
bem devagar, volte, depois sente-se o outro braço apoia no chão atrás um pouco 
distante do bumbum, segure por alguns segundos. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundos e depois desça o tronco até as pernas e 
as mãos em direção aos pés, segure alguns segundos (respire). 

Repita com outro lado desde a posição do índio. 

Estenda as pernas, fique sentado, alongue os braços acima da cabeça, flexione o 
tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
descida, vá ao seu limite, mantenha a respiração e fique por alguns segundos na 
posição. 

Volte devagar. 

Deite-se no chão, da forma que sentir-se confortável, inspire e expire e relaxe em 
silêncio por alguns minutos. 
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Volte a se sentar, sente na posição de índio, mas agora com a sola dos pés coladas, e 
com as mãos nos pés, respire por alguns minutos. 

Pronto você está pronto e alongado. 

TAREFA PARA ENVIAR AO PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Quais ações você pode afirmar que realizou nas atividades de hoje? (coloque 
quantas alternativas de ações que realizou)    

(  )correu 
(  )saltou 
(  ) rolou 
(  )equilibrou 

(  )flexionou 
(  )arremessou ou lançou 
(  )chutou 
(  )rebateu 

(  )recebeu 
(  )agarrou 
(  )fez movimentos para a 
esquerda e direita 
(  ) fez movimentos para 
frente e para trás 

     Observação: Senhores responsáveis, colaborem com realização das tarefas. Qualquer 
dúvida procurar o Professor de Educação Física no dia combinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA SEMANA 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

AQUECIMENTO  
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https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

AQUECIMENTO LÉO MEGGA  

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Saltitando parado, eleve os braços para cima e para baixo, um de cada vez. (você 
pode saltar girando também). 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Em pé, saltitando com as pernas afastadas do lado direito para o esquerdo, mãos 
para cima da cabeça (braços abertos), mãos para baixo (cruza as mãos na frente dos 
quadris).  

Agora para frente e para trás mãos separadas, eleve a direita depois a esquerda 
alternado entre subida e descida.  

Gira os braços acima da cabeça, bata palma, flexione o joelho para a direita e dê 
uma paradinha. Repita o movimento para o outro lado. 

Agora dê um giro de 360 graus e bata palma no final. Faça para o outro lado. 

Agora desce flexionando o joelho para dentro e empurrando com as mãos. Repita 
para cima e para baixo. 

Agora se movimente a vontade. 

Pule em um pé só, mexendo os braços (você pode fazer girando também), depois 
repita os movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Pule em um pé só mexendo os braços (você pode fazer girando) depois repita os 
movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Repita todos os movimentos desde o começo. 

 

Deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk
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JOGOS SIMPLES DE LUTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=dxa4Kp-kFXs 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Lutas fáceis 

1- Queda de braço: em dupla, com o um dos cotovelos na mesa, tentar fazer com que as 
costas da mão do adversário toque na mesa, não podem dobrar o punho por mais de 
3 segundos, não pode tirar o cotovelo da mesa, já a outra mão que está livre, pode 
segurar na mesa. 

2- Luta de dedo: os participantes em dupla, irão segurar em uma das mãos, um do outro, 
deixando o dedão livre. Quando o jogo começar você vai tentar imobilizar o dedão do 
adversário, sendo assim o vencedor.  

3- Saci: ainda em dupla, ficar em pé de frente um para o outro e com as mãos unidas, 
ficar em um pé só, ao comando tentar desiquilibrar o adversário, fazendo com que 
ele coloque o outro pé no chão, ganhando o jogo. 

4- Pisadela: em dupla, descalço, um pé fixo no chão e o outro em movimento, para 
prender o pé do adversário no chão.  Não fazer muita força para não se machucar. 
Este jogo é semelhante com a luta de dedo.   

 

Deixar a criança fazer apenas uma vez.  

YOGA  

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Ao iniciar colocar os seus pés a uma distância maior que o quadril (como a estrela do 
mar) 

Deixar as pontas dos pés para fora os calcanhares para dentro. 

Coloque as mãos nos quadris (aqueceremos antes de começar a alongar). 

Você vai trazer os seus quadris para baixo, flexionando os o joelhos trazendo seus 
joelhos para trás, abrindo como se fosse estivesse abrindo um leque. 

Inspire para subir e expire para voltar, forçando cada vez mais para baixo. 

Relaxe os ombros com as pernas flexionadas e inspire por três vezes. 

Volte. 

Faça a postura do triângulo, com o pé direito voltado para frente e o pé esquerdo 
atrás e o calcanhar da perna esquerda voltada para trás, contrair o abdômen, flexionar 

https://www.youtube.com/watch?v=dxa4Kp-kFXs
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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o tronco, quadril lado direito para trás, o braço esquerdo nas costas e a direta a frente 
bem estendida, alongue e vá respirando, agora tente colocar sua mão direita na sua 
coxa e vá descendo até onde você conseguir, mantenha o braço esquerdo atrás das 
costas e olhe para cima, continue na mesma posição estendendo o braço esquerdo 
para cima e respire permaneça por 1 minuto. 

Na mesma posição olhe para frente, apoie sua mão no chão flexionando seu joelho 
da frente, agora eleve sua perna de trás com o pé flexionado, estenda a perna da 
frente e tente forçar a elevação da perna até o seu limite, e fique.  

Para voltar, abaixe a perna de trás, flexione a da frente e volte à posição de estrela. 

Repita o início da posição do triângulo do outro lado. Depois volte a posição da 
estrela 

Agora vá fechando as pernas, aproximando os pés. 

Sente na posição de índio depois estenda as pernas, relaxe os ombros, agora 
flexione uma das pernas com o pé sobre a coxa, com a mão do lado que a perna esta 
flexionada estenda o braço e coloque a mão sobre o joelho e force um alongamento 
bem devagar, volte, depois sente-se o outro braço apoia no chão atrás um pouco 
distante do bumbum, segure por alguns segundos. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundos e depois desça o tronco até as pernas e 
as mãos em direção aos pés, segure alguns segundos (respire). 

Repita com outro lado desde a posição do índio. 

Estenda as pernas, fique sentado, alongue os braços acima da cabeça, flexione o 
tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
descida, vá ao seu limite, mantenha a respiração e fique por alguns segundos na 
posição. 

Volte devagar. 

Deite-se no chão, da forma que sentir-se confortável, inspire e expire e relaxe em 
silêncio por alguns minutos. 

Volte a se sentar, sente na posição de índio, mas agora com a sola dos pés coladas, e 
com as mãos nos pés, respire por alguns minutos. 

Pronto você está pronto e alongado. 

QUINTA SEMANA 

Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

AQUECIMENTO  
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https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

AQUECIMENTO LÉO MEGGA  

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Saltitando parado, eleve os braços para cima e para baixo, um de cada vez. (você 
pode saltar girando também). 

Em pé, saltitando com os pés unidos da direita para esquerda, gire os dois braços a 
frente do corpo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 

Em pé, saltitando com as pernas afastadas do lado direito para o esquerdo, mãos 
para cima da cabeça (braços abertos), mãos para baixo (cruza as mãos na frente dos 
quadris).  

Agora para frente e para trás mãos separadas, eleve a direita depois a esquerda 
alternado entre subida e descida.  

Gira os braços acima da cabeça, bata palma, flexione o joelho para a direita e dê 
uma paradinha. Repita o movimento para o outro lado. 

Agora dê um giro de 360 graus e bata palma no final. Faça para o outro lado. 

Agora desce flexionando o joelho para dentro e empurrando com as mãos. Repita 
para cima e para baixo. 

Agora se movimente a vontade. 

Pule em um pé só, mexendo os braços (você pode fazer girando também), depois 
repita os movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Pule em um pé só mexendo os braços (você pode fazer girando) depois repita os 
movimentos para o outro lado. 

Pule em um pé só batendo palma, repita o movimento com a outra perna. 

Faça um movimento formando um número quatro com as pernas e faça uma careta, 
repita com o outro lado. 

Repita todos os movimentos desde o começo. 

 

Nesta brincadeira, deixar a criança repetir quantas vezes quiser. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO6PGFIETk
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Dança - Witch doctor: https://www.youtube.com/watch?v=vFEePJOejHY 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo. 

Prepara-se, pois começa fácil e vai ficando difícil. 

Iniciar o movimento de um braço para cima, voltar esticar para o lado, voltar flexionar 
cotovelo girando o antebraço. Agora faça o movimento com o outro braço. Repete 4 
vezes para cada lado.  

 Sacoleja o corpo marchando no lugar, depois vem 4 passos para frente bate uma palma 
e volta pra trás, com molejo, para no lugar, bate uma palma e da uma voltinha.  

Agora no lugar e em movimento, braços para cima, volta esticando para o lado, flexiona 
o cotovelo girando o antebraço. Repete o movimento 4 vezes. 

Com molejo, marcha no lugar, depois vai novamente 4 passos para frente, bate uma 
palma e volta no lugar, batendo outra palma e roda devagar.  

No lugar levantar os dois braços para cima, para o lado, traga o braço e gire um braço 
em volta do outro, para baixo e para cima. Repete este movimento 4 vezes. E dance 
marchando no lugar. 

Agora vem 4 passos para frente bater uma palma, voltar para trás, no lugar, da uma 
palmar e gira para um lado e depois para o outro e parar no lugar, da um saltito abrindo 
as pernas levantando os braços, recuperando com as pernas e os braços unidos, em 
seguida saltita afastando as pernas e os braços para o lado, recuperar unindo as pernas, 
girando os braços um em volta do outro para baixo e para cima. Repete o movimento 4 
vezes. Depois descansar, marchando lentamente no lugar. 

 

Deixar a criança fazer apenas uma vez.  

YOGA  

https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ 

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo.  

Ao iniciar colocar os seus pés a uma distância maior que o quadril (como a estrela do 
mar) 

Deixar as pontas dos pés para fora os calcanhares para dentro. 

Coloque as mãos nos quadris (aqueceremos antes de começar a alongar). 

Você vai trazer os seus quadris para baixo, flexionando os joelhos trazendo seus 
joelhos para trás, abrindo como se fosse estivesse abrindo um leque. 

Inspire para subir e expire para voltar, forçando cada vez mais para baixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=vFEePJOejHY
https://www.youtube.com/watch?v=ga-kkqASYBQ
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Relaxe os ombros com as pernas flexionadas e inspire por três vezes. 

Volte. 

Faça a postura do triângulo, com o pé direito voltado para frente e o pé esquerdo 
atrás e o calcanhar da perna esquerda voltada para trás, contrair o abdômen, flexionar 
o tronco, quadril lado direito para trás, o braço esquerdo nas costas e a direta a frente 
bem estendida, alongue e vá respirando, agora tente colocar sua mão direita na sua 
coxa e vá descendo até onde você conseguir, mantenha o braço esquerdo atrás das 
costas e olhe para cima, continue na mesma posição estendendo o braço esquerdo 
para cima e respire permaneça por 1 minuto. 

Na mesma posição olhe para frente, apoie sua mão no chão flexionando seu joelho 
da frente, agora eleve sua perna de trás com o pé flexionado, estenda a perna da 
frente e tente forçar a elevação da perna até o seu limite, e fique.  

Para voltar, abaixe a perna de trás, flexione a da frente e volte à posição de estrela. 

Repita o início da posição do triângulo do outro lado. Depois volte a posição da 
estrela 

Agora vá fechando as pernas, aproximando os pés. 

Sente na posição de índio depois estenda as pernas, relaxe os ombros, agora 
flexione uma das pernas com o pé sobre a coxa, com a mão do lado que a perna está 
flexionada estenda o braço e coloque a mão sobre o joelho e force um alongamento 
bem devagar, volte, depois sente-se o outro braço apoia no chão atrás um pouco 
distante do bumbum, segure por alguns segundos. 

Mantenha a posição da perna, entrelace os dedos das mãos estendendo os braços 
acima da cabeça segurando alguns segundos e depois desça o tronco até as pernas e 
as mãos em direção aos pés, segure alguns segundos (respire). 

Repita com outro lado desde a posição do índio. 

Estenda as pernas, fique sentado, alongue os braços acima da cabeça, flexione o 
tronco sobre as coxas e leve suas mãos em direção aos seus pés, procure soltar o ar na 
descida, vá ao seu limite, mantenha a respiração e fique por alguns segundos na 
posição. 

Volte devagar. 

Deite-se no chão, da forma que sentir-se confortável, inspire e expire e relaxe em 
silêncio por alguns minutos. 

Volte a se sentar, sente na posição de índio, mas agora com a sola dos pés coladas, e 
com as mãos nos pés, respire por alguns minutos. 

Pronto você está pronto e alongado. 
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TAREFA PARA ENVIAR AO PROFESSOR (da forma como está combinado com seu 
Professor): 

Quais ações você pode afirmar que realizou nas atividades de hoje? (coloque 
quantas alternativas de ações que realizou)    

(  )correu 
(  )saltou 
(  ) rolou 
(  )equilibrou 

(  )flexionou 
(  )arremessou ou lançou 
(  )chutou 
(  )rebateu 

(  )recebeu 
(  )agarrou 
(  )fez movimentos para a 
esquerda e direita 
(  ) fez movimentos para 
frente e para trás 

     Observação: Senhores responsáveis, colaborem com realização das tarefas. Qualquer 
dúvida procurar o Professor de Educação Física no dia combinado.  

 

ALUNO, “CIENTIFICAR” COM SEU PROFESSOR AS HABILIDADES MOTORAS 
BÁSICAS. 

 


