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1º ANO 
MAIO 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 
 

Esportes de marca e precisão de forma lúdica 
 

     “Os esportes de marca são aqueles em que os competidores disputam através da comparação 
entre suas marcas.” 

“Os esportes de precisão são aqueles cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível 

de um alvo, ou atingi-lo”. 

 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e 
de  precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: (EF01EF06) Identificar as normas e regras das práticas lúdicas esportivas 
de marca e de  precisão, e discutir a importância das mesmas para assegurar a 
integridade própria e a dos demais participantes.

 

        PRIMEIRA SEMANA 

 

AQUECIMENTO
                        Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

                                             
 

Alongamento lúdico infantil: https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 
(PARA O AQUECIMENTO, CADA MOVIMENTO DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE 20 A 30 SEGUNDOS.) 
 

Observação: todos os movimentos deverão ser realizados em posição sentados. 

1.Posição de pernas estendidas e balançando os pés.  

2.Posição de pernas estendidas, segurar as pontas dos pés. 

3.Sentado batendo os pés no chão. 

4.  Sentando e com as pernas flexionadas próximo ao peito abraçar o joelho. 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk
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5. Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 

corpo para abrir e fechar as mãos. 

6. Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 

corpo com as mãos fechadas, realizar a rotação do pulso (girar). 

 

Observação: esses exercícios deverão ser realizados em pé. 

7. Em pé, com os braços elevados acima da cabeça, flexionar o tronco devagar e tenta 

pegar o pé com as mãos. 

8. Corrida no lugar. 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

                                                                
 

                                  Esportes de precisão: https://youtu.be/ObhGlWZRU18 

                                                                     As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

1-Queimada com tampinhas: você vai precisar de tampinhas de garrafa pet ou bolinhas 
de papéis. Desenhe um campo no chão ou marque com fita adesiva. Coloque cinco 
tampinhas/bolinhas de papeis de cada lado. Cada jogador deve ter uma tampinha extra 
para usar como bola. O objetivo é acertar as tampinhas do adversário usando a sua 
tampinha “bola”. Cada participante coloca seus jogadores (tampinhas) onde quiser. A 
tampinha “bola” deve ser colocada dentro do seu campo, ou seja, atrás da linha central, 
e dando um “peteleco” nela, você deve acertar as tampinhas do adversário. A tampinha 
acertada sai do campo, quem acertou pode jogar novamente (a tampinha “bola” deve 
ser colocada novamente próxima da linha central). Se errar, passa a vez para o outro 
participante. 

Observação: se estiver demorando muito para acertar, faça uma adaptação, ou seja, 
após dar um “peteleco” na tampinha, caso não acerte o adversário, deixe-a onde ela 
parou para fazer a próxima jogada. 

2-Futebol com copos: você vai precisar de copos plásticos e de uma bolinha (pode ser de 
papel ou algum objeto que deslize no chão). Cada participante deve ter alguns copos, os 
quais devem ficar presos no chão. O objetivo é acertar a bolinha dentro dos copos. Cada 

https://youtu.be/ObhGlWZRU18
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participante deve lançar a bolinha rasteira uma vez tentando acertar dentro dos copos 
do adversário. Cada acerto vale um ponto. 

 

     VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 
 
 
 
 
 
 

               Relaxamento dos animais para crianças: https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

1. Relaxamento do gato: Primeiro vamos colocar as mãos e os joelhos no chão, respire 
profundamente pelo nariz e quando soltar o ar curve as costas levando o queixo no peito 
e ao mesmo tempo pressione o chão com as mãos. Descanse e repita. 
2. Posição do cachorro: Vamos continuar com as mãos e joelhos apoiados no chão, 
respire fundo pelo nariz e quando soltar o ar estenda as pernas e braços empurrando o 
chão com as mãos, relaxe a cabeça e olhe para os pés, coloque novamente o joelho no 
chão e descanse. Pode repetir mais uma vez. 
3. Posição da serpente: Deite de barriga para baixo coloque as mãos ao lado dos 
ombros, sinta a respiração, puxe o ar pelo nariz pressionando o chão com as mãos 
levantando a cabeça e o peito ao mesmo tempo, solte o ar pela boca devagar. Voltar, 
apoiando a testa no chão para descansar e repita novamente. 
4. Respiração da abelha: Sente com as pernas cruzadas, respire fundo e quando soltar 
o ar pressione suavemente às orelhas com os dedos indicadores tampando os ouvidos 
e fechando os olhos. Repita quantas vezes quiser. 

https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw
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                                                                               SEGUNDA SEMANA 

Esportes de marca e precisão de forma lúdica 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e 
de  precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: (EF01EF06) Identificar as normas e regras das práticas lúdicas esportivas 
de marca e de  precisão, e discutir a importância das mesmas para assegurar a 
integridade própria e a dos demais participantes. 

 

AQUECIMENTO 
                  Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

                                                        
 
           Alongamento lúdico infantil: https://www.youtube.com/watch?v=9vrj5xje528 

                                                                                    As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Vamos começar em pé: 

Estender os braços e olhar de um lado para o outro contando até 10. 

Fazer um movimento do “sim”, cabeça para cima e para baixo, contar até 10. 

Fazer giro com os dois braços ao mesmo tempo para frente contar até 5. 

Fazer o giro com os dois braços ao mesmo tempo para trás contar até 5. 

Fazer uma elevação dos braços até altura dos ombros, manter, girar o tronco olhando para 
trás, por 5 vezes. 

Saltar no lugar afastando as pernas lateralmente, contando 10 saltos. 

Elevar o joelho esquerdo até a altura da cintura, tocar no joelho com a mão direita, repetir 
e ir alternando, por 5 vezes para cada lado. 
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                                            ATIVIDADE PRINCIPAL 
Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

                                                                          
 

Esportes de marca e precisão: https://www.youtube.com/watch?v=5sSUIU1ZBjU&feature=youtu.be 
 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

MATERIAIS: garrafa pet ou caixas de sapato ou leite; bolas de meias ou qualquer 
objeto que você tem em casa, que possa rolar. 

Utilizando as caixas ou garrafas pet vamos começar mais perto dos pinos e conforme 
a atividade for acontecendo vamos aumentando a distância dos pinos: 

Primeira rodada 03 passos de distância para o pino; 

Segunda rodada 05 passos de distância para o pino; 

Terceira rodada 07 passos de distância para o pino. 

 

VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

                                                           
 
                   Relaxamento para crianças: https://www.youtube.com/watch?v=c9vDozmaSFk 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo.           

            

1. Primeiro vamos sentar em um lugar calmo e tranquilo, vamos cruzar as pernas, e respirar 

https://www.youtube.com/watch?v=5sSUIU1ZBjU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c9vDozmaSFk
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tranquilamente. 
2. Vamos imaginar um balão na barriga, teremos que inspirar para encher o máximo possível 
e depois expirar para soltar o ar.  
3. Para finalizarmos iremos colocar as mãos em nosso coração, vamos pensar em pessoas 
que amamos, inspirar e expirar, enchendo os pulmões de ar e logo em seguida soltando o 
ar, vamos fazer isso por 03 vezes. 
 

                                                                 TERCEIRA SEMANA 

Esportes de marca e precisão de forma lúdica 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e 
de  precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: (EF01EF06) Identificar as normas e regras das práticas lúdicas esportivas 
de marca e de  precisão, e discutir a importância das mesmas para assegurar a 
integridade própria e a dos demais participantes. 

 

 

     AQUECIMENTO 
Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança REPETIR UMA VEZ SÓ 

 

 
 

Alongamento lúdico infantil: https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk 
                                                                              As atividades do vídeo estão relatadas abaixo 

 
(PARA O AQUECIMENTO, CADA MOVIMENTO DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE 20 A 30 SEGUNDOS.) 
 

Observação: todos os movimentos deverão ser realizados em posição sentados. 

1.Posição de pernas estendidas e balançando os pés. 

2.Posição de pernas estendidas segurar as pontas dos pés. 

3.Sentado batendo os pés no chão. 

9. Sentando e com as pernas flexionadas próximo ao peito abraçar o joelho. 

10. Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 

corpo para abrir e fechar as mãos. 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk
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11. Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 

corpo com as mãos fechadas, realizar a rotação do pulso (girar). 

 

Observação: esses exercícios deverão ser realizados em pé. 

12. Em pé, com os braços elevados acima da cabeça, flexionar o tronco devagar e tenta 

pegar o pé com as mãos. 

13.Corrida no lugar.                                                                                                                  

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
“ Velocidade é o movimento ou deslocamento rápido entre uma determinada distância percorrida e o tempo 

gasto no percurso. A corrida é um esporte de marca onde essa distância percorrida pode ser medida em metros 

e o tempo em segundos.” 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

      

 
 

Corrida de Velocidade: https://youtu.be/mUc0VDawAMA 
 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Materiais: 01 balde e 05 objetos pequenos. 

1. A criança terá que levar 05 objetos um de cada vez, de um lado ao outro, em uma 
distância de 20 passos, tentando fazer o menor tempo possível. 

 

 

 

 

 

 

 

               RELAXAMENTO 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

https://youtu.be/mUc0VDawAMA
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Relaxamento dos animais para crianças: https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

1. Relaxamento do gato: Primeiro vamos colocar as mãos e os joelhos no chão, respire 

profundamente pelo nariz e quando soltar o ar curve as costas levando o queixo no peito 

e ao mesmo tempo pressione o chão com as mãos. Descanse e repita. 

2. Posição do cachorro: Vamos continuar com as mãos e joelhos apoiados no chão, 
respire fundo pelo nariz e quando soltar o ar estenda as pernas e braços empurrando o 
chão com as mãos, relaxe a cabeça e olhe para os pés, coloque novamente o joelho no 
chão e descanse. Pode repetir mais uma vez. 
3. Posição da serpente: Deite de barriga para baixo coloque as mãos ao lado dos 
ombros, sinta a respiração, puxe o ar pelo nariz pressionando o chão com as mãos 
levantando a cabeça e o peito ao mesmo tempo, solte o ar pela boca devagar. Voltar, 
apoiando a testa no chão para descansar e repita novamente. 
4. Respiração da abelha: Sente com as pernas cruzadas, respire fundo e quando soltar 
o ar pressione suavemente às orelhas com os dedos indicadores tampando os ouvidos 
e fechando os olhos. Repita quantas vezes quiser. 

 

                                                               QUARTA SEMANA 

Esportes de marca e precisão de forma lúdica 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e 
de  precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: (EF01EF06) Identificar as normas e regras das práticas lúdicas esportivas 
de marca e de  precisão, e discutir a importância das mesmas para assegurar a 
integridade própria e a dos demais participantes. 

 

AQUECIMENTO 
                          Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw
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           Alongamento lúdico infantil: https://www.youtube.com/watch?v=9vrj5xje528 

                                                                                    As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Vamos começar em pé: 

Estender os braços e olhar de um lado para o outro contando até 10. 

Fazer um movimento do “sim”, cabeça para cima e para baixo, contar até 10. 

Fazer giro com os dois braços ao mesmo tempo para frente contar até 5. 

Fazer o giro com os dois braços ao mesmo tempo para trás contar até 5. 

Fazer uma elevação dos braços até altura dos ombros, manter, girar o tronco olhando para 
trás, por 5 vezes. 

Saltar no lugar afastando as pernas lateralmente, contando 10 saltos. 

Elevar o joelho esquerdo até a altura da cintura, tocar no joelho com a mão direita, repetir 
e ir alternando, por 5 vezes para cada lado. 
 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
“ Saltos devem se usar velocidade, força e agilidade para saltarem o mais longe possível a partir de 

um ponto pré- determinado. O salto é um esporte de marca onde podemos medir essa distância 
por meio de passos ou fita métrica.” 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

                                        
 

Salto aumenta - aumenta: https://youtu.be/CpUCMcDDwyQ 
 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

https://youtu.be/CpUCMcDDwyQ
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1- Usando duas cordas estendidas no chão a criança deverá saltar de um lado ao outro 

sem pisar nas cordas, aumentando a distância respeitando o limite da criança. As 

cordas podem ser substituídas por fitas, chinelos, cadarços de tênis. 

VOLTA À CALMA 
Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

                                                           
 
          Relaxamento para crianças: https://www.youtube.com/watch?v=c9vDozmaSFk  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 
 

 

1. Primeiro vamos sentar em um lugar calmo e tranquilo, vamos cruzar as pernas, e respirar 
tranquilamente. 
2. Vamos imaginar um balão na barriga, teremos que inspirar para encher o máximo possível 
e depois expirar para soltar o ar.  
3. Para finalizarmos iremos colocar as mãos em nosso coração, vamos pensar em pessoas 
que amamos, inspirar e expirar, enchendo os pulmões de ar e logo em seguida soltando o 
ar, vamos fazer isso por 03 vez.

https://www.youtube.com/watch?v=c9vDozmaSFk
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                                                                      QUINTA SEMANA 
 

JUNTO COM SEUS ALUNOS CRIE E RECRIE A ATIVIDADE PRINCIPAL, AUMENTANDO A 
DIFICULDADE OU ESCOLHENDO OUTRAS PRÁTICAS LÚDICAS PARA DEIXAR ESSA AULA 

AINDA MAIS DIVERTIDA. 
 

Esportes de marca e precisão de forma lúdica 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 
 

HABILIDADE 1: (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e 
de  precisão, prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo. 

HABILIDADE 2: (EF01EF06) Identificar as normas e regras das práticas lúdicas esportivas 
de marca e de  precisão, e discutir a importância das mesmas para assegurar a 
integridade própria e a dos demais participantes. 

 
 

AQUECIMENTO 
             Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

                                             
 

Alongamento lúdico infantil: https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk 

                                                                                           As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 
(PARA O AQUECIMENTO, CADA MOVIMENTO DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE 20 A 30 SEGUNDOS.) 
 

Observação: todos os movimentos deverão ser realizados em posição sentados. 

1.Posição de pernas estendidas e balançando os pés. 

2.Posição de pernas estendidas segurar as pontas dos pés. 

3.Sentado batendo os pés no chão. 

    4.Sentando e com as pernas flexionadas próximo ao peito abraçar o joelho. 

    5.Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 

corpo para abrir e fechar as mãos. 

13. Pernas cruzadas (sentado em posição de índio) e braços estendidos à frente do 

corpo com as mãos fechadas realizar a rotação do pulso (girar). 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ98z7EZbtk
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Observação: esses exercícios deverão ser realizados em pé. 

14. Em pé, com os braços elevados acima da cabeça, flexionar o tronco devagar e tenta 

pegar o pé com as mãos. 

15. Corrida no lugar. 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
“Os esportes de precisão são aqueles cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível 

de um alvo, ou atingi-lo”. 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

                                                                
                                  Esportes de precisão: https://youtu.be/ObhGlWZRU18 

                                                                     As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

1-Queimada com tampinhas: você vai precisar de tampinhas de garrafa pet ou bolinhas 
de papéis. Desenhe um campo no chão ou marque com fita adesiva. Coloque cinco 
tampinhas/bolinhas de papeis de cada lado. Cada jogador deve ter uma tampinha extra 
para usar como bola. O objetivo é acertar as tampinhas do adversário usando a sua 
tampinha “bola”. Cada participante coloca seus jogadores (tampinhas) onde quiser. A 
tampinha “bola” deve ser colocada dentro do seu campo, ou seja, atrás da linha central, 
e dando um “peteleco” nela, você deve acertar as tampinhas do adversário. A tampinha 
acertada sai do campo, quem acertou pode jogar novamente (a tampinha “bola” deve 
ser colocada novamente próxima da linha central). Se errar, passa a vez para o outro 
participante. 

Observação: se estiver demorando muito para acertar, faça uma adaptação, ou seja, 
após dar um “peteleco” na tampinha, caso não acerte o adversário, deixe-a onde ela 
parou para fazer a próxima jogada. 

2-Futebol com copos: você vai precisar de copos plásticos e de uma bolinha (pode ser de 
papel ou algum objeto que deslize no chão). Cada participante deve ter alguns copos, os 
quais devem ficar presos no chão. O objetivo é acertar a bolinha dentro dos copos. Cada 
participante deve lançar a bolinha rasteira uma vez tentando acertar dentro dos copos 
do adversário. Cada acerto vale um ponto. 

 

                                                       VOLTA À CALMA 

https://youtu.be/ObhGlWZRU18
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Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Relaxamento dos animais para crianças: https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

1.Relaxamento do gato: Primeiro vamos colocar as mãos e os joelhos no chão, respire 
profundamente pelo nariz e quando soltar o ar curve as costas levando o queixo no peito e 
ao mesmo tempo pressione o chão com as mãos. Descanse e repita. 
2.Posição do cachorro: Vamos continuar com as mãos e joelhos apoiados no chão, respire 
fundo pelo nariz e quando soltar o ar estenda as pernas e braços empurrando o chão com 
as mãos, relaxe a cabeça e olhe para os pés, coloque novamente o joelho no chão e 
descanse. Pode repetir mais uma vez. 
3.Posição da serpente: Deite de barriga para baixo coloque as mãos ao lado dos ombros, 
sinta a respiração, puxe o ar pelo nariz pressionando o chão com as mãos levantando a 
cabeça e o peito ao mesmo tempo, solte o ar pela boca devagar. Voltar, apoiando a testa 
no chão para descansar e repita novamente. 
4.Respiração da abelha: Sente com as pernas cruzadas, respire fundo e quando soltar o ar 
pressione suavemente às orelhas com os dedos indicadores tampando os ouvidos e 
fechando os olhos. Repita quantas vezes quiser. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw
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