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3º ANO 
MAIO 

PRIMEIRA SEMANA 

Esportes de campo e taco e de invasão 

“Esportes de campo e taco são modalidades que têm como objetivo rebater a bola o mais longe 
possível para se percorrer o maior número de vezes as bases (ou a maior distância entre as bases) 
e, assim, somar pontos.” 

“Esportes de invasão são modalidades esportivas em que as equipes têm o objetivo de conduzir 
um objeto, geralmente uma bola, a um local específico dentro da quadra de seu adversário.” 

 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADE: (EF03EF05) Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e taco 
e de invasão, identificando seus elementos comuns e reconhecendo a importância do 
trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. 

                                                            

AQUECIMENTO 

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

. 

Aquecimento das Brincadeiras: https://youtu.be/ZEwVz6jEhXQ 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Aquecimento das brincadeiras: Tem como objetivo mexer o nosso corpo porque faz 
muito bem a saúde e se divertir com os movimentos das brincadeiras que a música 
pede, muito simples...vamos lá!!! 

Antes de começar a música tem que aquecer: (corrida no lugar) 

https://youtu.be/ZEwVz6jEhXQ
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Música:  

Para não enferrujar (abrir e fechar as pernas com as mãos nos joelhos) 

Vamos nos exercitar (flexionando (“dobrar”) os braços)  

Como um elástico vai alongando (braços no alto) 

Esticando os braços pra lá e pra cá. 

Coloque as mãos na cintura e como um bambolê comece a girar. 

Vai descendo rebolando e como morto e vivo vai ficar. 

Morto, Vivo, Morto, Vivo, Morto, Vivo, Morto, Morto. 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Roda, Roda no lugar, como um pião. (Sentado no chão girando) 

Agora coloque as mãos nos pés e suba como um ioiô do chão (subindo e girando as 
mãos) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Pule como a corda faz “o homem bateu em minha porta e eu abri” (pulando) 

Mas tome cuidado para não cair (abaixar) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Corre-corre no lugar como faz um pique cola (corre e depois estátua) 

Mas fique esperto, porque vem o coelhinho sai da toca. 

Coelhinho sai da toca, coelhinho vai pra toca (pula para um lado e depois para o outro) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Para não enferrujar (abrir e fechar as pernas com as mãos nos joelhos) 
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Vamos brincar flexionando (dobrar) os braços  

Pulando num pé só, levante a mão direita e troque o pé, girando num pé só, estátua. 

                   

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

 

 

Esportes de Taco: https://youtu.be/3oNCTr3xO-k  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Hóquei Pano. 

Materiais Utilizados: 04 garrafas pets, ou caixinha de leite ou suco vazias, 01 pano de 
chão, 02 cabos de vassoura ou rodo (somente o cabo), você não poderá utilizá-lo com 
o cabo. 

Descrição da atividade: Escolha um local com um espaço seguro.  

Para definir o tamanho das traves, utilize duas garrafas pets, colocando o cabo do 
rodo deitado atrás delas. 

Para iniciar a partida, coloque o pano ao centro, no chão.  

Os dois participantes devem ficar lado a lado ao centro, um participante por vez dá o 
sinal, cada um sai correndo em direção ao gol, pegando o cabo do rodo e correndo 
em direção ao pano, tentando levá-lo até a trave adversária, procurando realizar o 
gol. Reiniciando a partida, com o comando do outro participante. Quantas vezes 
quiser. 

Condução de bola em zigue–zague. 

Materiais Utilizados: 04 garrafas pets ou caixinha de leite ou de suco vazia; 01 bola 
(pode ser de meia); 01 cabo de vassoura ou rodo (somente o cabo). 

https://youtu.be/3oNCTr3xO-k
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Descrição da atividade: Escolha um local com um espaço seguro, coloque as garrafas 
no chão com uma distância da outra (mais ou menos um passo grande). Pegue o cabo 
do rodo e vá conduzindo a bola, dando toques curtos e fazendo zigue–zague entre as 
garrafas, ida e volta. 

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

 

 

YOGA - Saudação ao sol e Yoga com animais: https://youtu.be/LJDA60_EMOM 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Em pé com as costas retas e pés juntos, junte às mãos perto do coração, respire fundo 
e quando soltar todo o ar inspire e levante os braços ao mesmo tempo bem alto, 
flexione às costas e diga Olá, sol! 

Saudação a Terra: Soltem o ar e ao mesmo tempo flexione para baixo e toque o chão 
com as palmas das mãos e diga “Olá Terra!”. 

Inspire e sem separar as mãos do chão, estique a perna direita para trás, apoiando o 
joelho e o peito do pé no chão, empurrando com as mãos coloque o pé esquerdo para 
trás e levante o quadril o mais alto que puder.  

Vá descendo o corpo e fique deitado de barriga para baixo sem separar as palmas das 
mãos do chão.  

Postura da cobra Namastê: Sinta a respiração, inspirando, pressione o chão 
levantando o peito e a cabeça ao mesmo tempo, solte o ar pelos dentes, imitando o 
barulho da cobra. 

Gato Zen: Coloque as mãos e os joelhos no chão, respire profundamente pelo nariz e 
quando soltar o ar curve as costas, levando o queixo ao peito, ao mesmo tempo, 
pressionando o chão com as mãos.  

https://youtu.be/LJDA60_EMOM
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Cachorro Yogue: Fique no chão com as mãos e joelhos apoiados, agora respire fundo 
pelo nariz e quando soltar o ar, estique as pernas e braços empurrando o chão com 
as mãos, relaxe a cabeça e olhe para os pés, coloque os joelhos no chão novamente e 
descanse. 

Cobra Namastê: Deite-se de barriga para baixo e as mãos ao longo dos ombros e sinta 
a respiração, inspirando pressione o chão com as mãos e levante a cabeça e o peito 
ao mesmo tempo, solte o ar pela boca entre os dentes escutando o som da cobra, 
descanse de novo pondo a testa no chão.  

Abelha Mantra: Sente com as pernas cruzadas, respire profundo e quando soltar o ar 
pressione suavemente as orelhas com os dedos indicadores, tapar os ouvidos, feche 
os olhos e ao mesmo tempo faça o som Onnnn!, até soltar todo o ar, mantendo os 
olhos fechados e inspire novamente. 

 

SEGUNDA SEMANA 

 

Esportes de campo e taco, de invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADE: (EF03EF05) Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e taco, 
invasão, identificando seus elementos comuns e reconhecendo a importância do 
trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. 

 

AQUECIMENTO 

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

 
Educação Física Aquecimento: https://youtu.be/_DiN255PQ_I 

https://youtu.be/_DiN255PQ_I
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As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Observação: coloque uma música de sua preferência para realizar esse aquecimento bem 

animado. 

 Em pé, levantar os braços e ao descer cruzar em frente a barriga. Sempre inspirando 

e expirando o ar bem devagar por. (15 segundos). 

 Em pé, unir as mãos e levantar os braços bem retinho acima da cabeça. (15 

segundos) 

 Em pé, uma mão na cabeça, vamos alongar o pescoço para o lado direito (15 

segundos) e depois para o lado esquerdo (15 segundos). 

 Em pé, vamos realizar um giro dos braços para frente como se estivéssemos 

nadando (15 segundos), agora abrindo e fechando como se fossemos nos abraçar 

(15 segundos). 

 Em pé, realizar movimentos de chutes para frente alternando a perna direita e 

esquerda (15 segundos). 

 Em pé, vamos abaixar para tocar o pezinho sem dobrar o joelho, caso você não 

consiga tocar seu pé pode colocar a mão no joelho ou na canela. (15 segundos). 

 Em pé, alternando e cruzando os braços na frente do corpo por 15 segundos. 

 Em pé, movimento alternado dos pés, vamos realizar como um movimento de dança 

cruzando o pé para a direita e esquerda. O pé direito vai para a esquerda e o 

esquerdo vai para direita sempre com ritmo (15 segundos). 

 Em pé, vamos realizar um movimento de pular corda, imagine você batendo e 

pulando corda (15 segundos). 

 Polichinelo iremos realizar 20 vezes esse movimento. Elevar os braços acima da 

cabeça e abrir e fechar as pernas com ritmo e coordenação. 
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ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

Esporte muito popular no JAPÃO e faz parte do esporte de Campo e Taco. 

Esportes de campo e taco -  Gateball: https://youtu.be/ZHfVlBg_Foo 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Materiais: bolinha, cabo de vassoura e copo plástico. Esses materiais podem ser 
adaptados usando a criatividade podendo construir com o que tiver em casa, por 
exemplo: a bolinha, pode ser também bolinha de papel; o copinho pode ser de 
plástico, de festa ou de danone, o cabo pode ser o de vassoura. 

Descrição da atividade: Primeiro deve ser montado casinhas com os copinhos por 
onde a bolinha vai passar (ex: 02 copos um ao lado do outro). De preferência, montar 
05 casinhas numa distância de 1m entre uma e outra. Utilizando uma bolinha e com 
um taco nas mãos deve acertar a bolinha fazendo com que ela acerte o alvo (as 
casinhas). Dar um toque para passar a bolinha dentro de cada casinha. Vai contando 
as tacadas e quantos alvos acertou. Pode se marcado o tempo e contar quantas 
tacadas você gasta para acertar todas as casinhas. Esse jogo pode ser individual ou 
coletivo. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZHfVlBg_Foo
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VOLTA À CALMA 

                                        Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 
         Relaxamento para crianças - Método Koeppen I: https://youtu.be/YDT-_DYCUqM  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Escolha um lugar bem calmo e confortável para realizar essas atividades de volta à calma. 

 Sentados inspirar e expirar pelo nariz bem calmo mexendo a barriguinha.(20 

segundos). 

 Em pé, estique os braços acima da cabeça, bem retinhos e coloque eles para trás e 

sinta alongar os ombros. Realize esse exercício por 3 vezes. 

 Em pé, levante os braços e deixe cair lentamente ao lado do corpo. (15 segundos). 

 Sentado, imagine que você tem um chiclete enorme na boca, com dificuldade para 

mastigar você irá mexer o pescoço para a direita e esquerda de forma suave. 

 Deitado, vamos trabalhar nosso abdômen, nossa barriguinha vai ficar bem firme, 

vamos trabalhar a força. Imagine um elefante vindo e sua direção e quando ele pisar 

em seu abdômen você ira realizar muita força na barriga.(15 segundos). 

 Trabalhamos a tensão e o relaxamento, você pode repetir os exercícios quantas 

vezes quiser ao longo do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YDT-_DYCUqM
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TERCEIRA SEMANA 

 

Esportes de campo e taco, de invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADE: (EF03EF05) Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e taco, 
invasão, identificando seus elementos comuns e reconhecendo a importância do 
trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. 

 

AQUECIMENTO 

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

. 

Aquecimento das Brincadeiras: https://youtu.be/ZEwVz6jEhXQ 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Aquecimento das brincadeiras: Tem como objetivo mexer o nosso corpo porque faz 
muito bem a saúde e se divertir com os movimentos das brincadeiras que a música 
pede, muito simples...vamos lá!!! 

Antes de começar a música tem que aquecer: (corrida no lugar) 

Música:  

Para não enferrujar (abrir e fechar as pernas com as mãos nos joelhos) 

Vamos nos exercitar (flexionando (“dobrar”) os braços)  

Como um elástico vai alongando (braços no alto) 

Esticando os braços pra lá e pra cá. 

Coloque as mãos na cintura e como um bambolê comece a girar. 

Vai descendo rebolando e como morto e vivo vai ficar. 

https://youtu.be/ZEwVz6jEhXQ
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Morto, Vivo, Morto, Vivo, Morto, Vivo, Morto, Morto. 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Roda, Roda no lugar, como um pião. (Sentado no chão girando) 

Agora coloque as mãos nos pés e suba como um ioiô do chão (subindo e girando as 
mãos) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Pule como a corda faz “o homem bateu em minha porta e eu abri” (pulando) 

Mas tome cuidado para não cair (abaixar) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Corre-corre no lugar como faz um pique cola (corre e depois estátua) 

Mas fique esperto, porque vem o coelhinho sai da toca. 

Coelhinho sai da toca, coelhinho vai pra toca (pula para um lado e depois para o outro) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Para não enferrujar (abrir e fechar as pernas com as mãos nos joelhos) 

Vamos brincar flexionando (dobrar) os braços  

Pulando num pé só, levante a mão direita e troque o pé, girando num pé só, estátua. 
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                                         ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 
Raquetball: https://www.youtube.com/watch?v=L0Ym69mqy6A 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo 

Materiais: as raquetes podem ser confeccionadas (papelão ou outro material mais 
firme); a bola deve ser leve (utilizar bexigas); para separar o espaço e as equipes: 
utilizar uma corda, ou faixa, ou linha, ou outro material. 

Descrição da atividade: O Raquetebol é jogado por dois ou quatro jogadores. Quando 
é jogado por dois, é chamado Simples e quando o é por quatro são Duplas. Uma 
variação que não se joga em torneios é chamada Triplo, onde participam três 
jogadores. É um jogo competitivo, onde uma raquete é usada para servir e devolver 
a bola. O objetivo é ganhar cada jogada servindo ou devolvendo a bola, para que o 
oponente não possa continuar com ela, em jogo. O ponto termina, quando um 
jogador (ou uma equipe em duplas) não consegue pegar a bola, antes que ela caia no 
chão. Quando a bola cair no chão, será considerado ponto, que pode ser contado um 
por um ou dois em dois. 

 

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

 

 

YOGA - Saudação ao sol e Yoga com animais: https://youtu.be/LJDA60_EMOM 

https://www.youtube.com/watch?v=L0Ym69mqy6A
https://youtu.be/LJDA60_EMOM
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As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Em pé com as costas retas e pés juntos, junte às mãos perto do coração, respire fundo 
e quando soltar todo o ar inspire e levante os braços ao mesmo tempo bem alto, 
flexione às costas e diga Olá, sol! 

Saudação a Terra: Soltem o ar e ao mesmo tempo flexione para baixo e toque o chão 
com as palmas das mãos e diga “Olá Terra!”. 

Inspire e sem separar as mãos do chão, estique a perna direita para trás, apoiando o 
joelho e o peito do pé no chão, empurrando com as mãos coloque o pé esquerdo para 
trás e levante o quadril o mais alto que puder.  

Vá descendo o corpo e fique deitado de barriga para baixo sem separar as palmas das 
mãos do chão.  

Postura da cobra Namastê: Sinta a respiração, inspirando, pressione o chão 
levantando o peito e a cabeça ao mesmo tempo, solte o ar pelos dentes, imitando o 
barulho da cobra. 

Gato Zen: Coloque as mãos e os joelhos no chão, respire profundamente pelo nariz e 
quando soltar o ar curve as costas, levando o queixo ao peito, ao mesmo tempo, 
pressionando o chão com as mãos.  

Cachorro Yogue: Fique no chão com as mãos e joelhos apoiados, agora respire fundo 
pelo nariz e quando soltar o ar, estique as pernas e braços empurrando o chão com 
as mãos, relaxe a cabeça e olhe para os pés, coloque os joelhos no chão novamente e 
descanse. 

Cobra Namastê: Deite-se de barriga para baixo e as mãos ao longo dos ombros e sinta 
a respiração, inspirando pressione o chão com as mãos e levante a cabeça e o peito 
ao mesmo tempo, solte o ar pela boca entre os dentes escutando o som da cobra, 
descanse de novo pondo a testa no chão.  

Abelha Mantra: Sente com as pernas cruzadas, respire profundo e quando soltar o ar 
pressione suavemente as orelhas com os dedos indicadores, tapar os ouvidos, feche 
os olhos e ao mesmo tempo faça o som Onnnn!, até soltar todo o ar, mantendo os 
olhos fechados e inspire novamente. 

 

 

QUARTA SEMANA 
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Esportes de campo e taco, de invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADES: (EF03EF05) Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e 
taco, invasão, identificando seus elementos comuns e reconhecendo a importância 
do trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. 

 

AQUECIMENTO 

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

 
Educação Física Aquecimento: https://youtu.be/_DiN255PQ_I 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Observação: coloque uma música de sua preferência para realizar esse aquecimento bem 

animado. 

 Em pé, levantar os braços e ao descer cruzar em frente a barriga. Sempre inspirando 

e expirando o ar bem devagar por. (15 segundos). 

 Em pé, unir as mãos e levantar os braços bem retinho acima da cabeça. (15 

segundos) 

 Em pé, uma mão na cabeça, vamos alongar o pescoço para o lado direito (15 

segundos) e depois para o lado esquerdo (15 segundos). 

 Em pé, vamos realizar um giro dos braços para frente como se estivéssemos 

nadando (15 segundos), agora abrindo e fechando como se fossemos nos abraçar 

(15 segundos). 

 Em pé, realizar movimentos de chutes para frente alternando a perna direita e 

esquerda (15 segundos). 

https://youtu.be/_DiN255PQ_I
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 Em pé, vamos abaixar para tocar o pezinho sem dobrar o joelho, caso você não 

consiga tocar seu pé pode colocar a mão no joelho ou na canela. (15 segundos). 

 Em pé, alternando e cruzando os braços na frente do corpo por 15 segundos. 

 Em pé, movimento alternado dos pés, vamos realizar como um movimento de dança 

cruzando o pé para a direita e esquerda. O pé direito vai para a esquerda e o 

esquerdo vai para direita sempre com ritmo (15 segundos). 

 Em pé, vamos realizar um movimento de pular corda, imagine você batendo e 

pulando corda (15 segundos). 

 Polichinelo iremos realizar 20 vezes esse movimento. Elevar os braços acima da 

cabeça e abrir e fechar as pernas com ritmo e coordenação. 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

 

Mini Croquet: https://www.youtube.com/watch?v=itsbfy486eo&feature=youtu.be  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Recorte pequenas traves de papel e cole com durex na mesa em diferentes posições, 
no tamanho que passe as tampinhas de garrafas. 

O jogo necessita de dois jogadores, onde cada um tem direito a um toque, se a 
tampinha passar da trave o jogador ganha o direito de dar mais um toque. 

O objetivo é passar todas as e chegar à trave do final, porém o jogo não termina ai, 
ele termina na trave do início.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=itsbfy486eo&feature=youtu.be
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VOLTA À CALMA 

                              Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 
Relaxamento para crianças - Método Koeppen I: https://youtu.be/YDT-_DYCUqM  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Escolha um lugar bem calmo e confortável para realizar essas atividades de volta á calma. 

 Sentados inspirar e expirar pelo nariz bem calmo mexendo a barriguinha.(20 

segundos). 

 Em pé, estique os braços acima da cabeça, bem retinhos e coloque eles para trás e 

sinta alongar os ombros. Realize esse exercício por 3 vezes. 

 Em pé, levante os braços e deixe cair lentamente ao lado do corpo. (15 segundos). 

 Sentado, imagine que você tem um chiclete enorme na boca, com dificuldade para 

mastigar você irá mexer o pescoço para a direita e esquerda de forma suave. 

 Deitado, vamos trabalhar nosso abdômen, nossa barriguinha vai ficar bem firme, 

vamos trabalhar a força. Imagine um elefante vindo e sua direção e quando ele pisar 

em seu abdômen você ira realizar muita força na barriga.(15 segundos). 

 Trabalhamos a tensão e o relaxamento, você pode repetir os exercícios quantas 

vezes quiser ao longo do dia. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YDT-_DYCUqM
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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 campo e taco, de invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADES: (EF03EF05) Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e 
taco, invasão, identificando seus elementos comuns e reconhecendo a importância 
do trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. 

 

AQUECIMENTO 

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

    . 

Aquecimento das Brincadeiras: https://youtu.be/ZEwVz6jEhXQ 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Aquecimento das brincadeiras: Tem como objetivo mexer o nosso corpo porque faz 
muito bem a saúde e se divertir com os movimentos das brincadeiras que a música 
pede, muito simples...vamos lá!!! 

Antes de começar a música tem que aquecer: (corrida no lugar) 

Música:  

Para não enferrujar (abrir e fechar as pernas com as mãos nos joelhos) 

Vamos nos exercitar (flexionando (“dobrar”) os braços)  

https://youtu.be/ZEwVz6jEhXQ
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Como um elástico vai alongando (braços no alto) 

Esticando os braços pra lá e pra cá. 

Coloque as mãos na cintura e como um bambolê comece a girar. 

Vai descendo rebolando e como morto e vivo vai ficar. 

Morto, Vivo, Morto, Vivo, Morto, Vivo, Morto, Morto. 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Roda, Roda no lugar, como um pião. (Sentado no chão girando) 

Agora coloque as mãos nos pés e suba como um ioiô do chão (subindo e girando as 
mãos) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Pule como a corda faz “o homem bateu em minha porta e eu abri” (pulando) 

Mas tome cuidado para não cair (abaixar) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Corre-corre no lugar como faz um pique cola (corre e depois estátua) 

Mas fique esperto, porque vem o coelhinho sai da toca. 

Coelhinho sai da toca, coelhinho vai pra toca (pula para um lado e depois para o outro) 

Tem que ter muita atenção para fazer o polichinelo (abrir e fechar pernas e braços ao 
mesmo tempo) 

Para essa explicação (gire os braços em torno do outro) 

Para não enferrujar (abrir e fechar as pernas com as mãos nos joelhos) 

Vamos brincar flexionando (dobrar) os braços  

Pulando num pé só, levante a mão direita e troque o pé, girando num pé só, estátua. 
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ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

 

Esportes de Taco: https://youtu.be/3oNCTr3xO-k  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Hóquei Pano. 

Materiais Utilizados: 04 garrafas pets, ou caixinha de leite ou suco vazias, 01 pano de 
chão, 02 cabos de vassoura ou rodo (somente o cabo), você não poderá utilizá-lo com 
o cabo. 

Descrição da atividade: Escolha um local com um espaço seguro.  

Para definir o tamanho das traves, utilize duas garrafas pets, colocando o cabo do 
rodo deitado atrás delas. 

Para iniciar a partida, coloque o pano ao centro, no chão.  

Os dois participantes devem ficar lado a lado ao centro, um participante por vez dá o 
sinal, cada um sai correndo em direção ao seu gol, pegando o cabo do rodo e vai em 
direção ao pano, tente leva-lo até a trave adversária, tentando fazer o gol. Reinicie a 
partida, com o comando do outro participante. Você pode definir uma quantidade de 
gols para a atividade e quem fizer primeiro vence. 

Condução de bola em zigue–zague. 

Materiais Utilizados: 04 garrafas pets ou caixinha de leite ou de suco vazia; 01 bola 
(pode ser de meia); 01 cabo de vassoura ou rodo (somente o cabo). 

Descrição da atividade: Escolha um local com um espaço seguro, coloque as garrafas 
no chão com uma distância da outra (mais ou menos um passo grande). Pegue o cabo 

https://youtu.be/3oNCTr3xO-k
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do rodo e vai conduzindo a bola dando toques curtos fazendo zigue–zague entre as 
garrafas, ida e volta. 

VOLTA À CALMA 

                            Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

 

YOGA - Saudação ao sol e Yoga com animais: https://youtu.be/LJDA60_EMOM 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Em pé com as costas retas e pés juntos, junte às mãos perto do coração, respire fundo 
e quando soltar todo o ar inspire e levante os braços ao mesmo tempo bem alto, 
flexione às costas e diga Olá, sol! 

Saudação a Terra: Soltem o ar e ao mesmo tempo flexione para baixo e toque o chão 
com as palmas das mãos e diga “Olá Terra!”. 

Inspire e sem separar as mãos do chão, estique a perna direita para trás, apoiando o 
joelho e o peito do pé no chão, empurrando com as mãos coloque o pé esquerdo para 
trás e levante o quadril o mais alto que puder.  

Vá descendo o corpo e fique deitado de barriga para baixo sem separar as palmas das 
mãos do chão.  

Postura da cobra Namastê: Sinta a respiração, inspirando, pressione o chão 
levantando o peito e a cabeça ao mesmo tempo, solte o ar pelos dentes, imitando o 
barulho da cobra. 

Gato Zen: Coloque as mãos e os joelhos no chão, respire profundamente pelo nariz e 
quando soltar o ar curve as costas, levando o queixo ao peito, ao mesmo tempo, 
pressionando o chão com as mãos.  

Cachorro Yogue: Fique no chão com as mãos e joelhos apoiados, agora respire fundo 
pelo nariz e quando soltar o ar, estique as pernas e braços empurrando o chão com 

https://youtu.be/LJDA60_EMOM
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as mãos, relaxe a cabeça e olhe para os pés, coloque os joelhos no chão novamente e 
descanse. 

Cobra Namastê: Deite-se de barriga para baixo e as mãos ao longo dos ombros e sinta 
a respiração, inspirando pressione o chão com as mãos e levante a cabeça e o peito 
ao mesmo tempo, solte o ar pela boca entre os dentes escutando o som da cobra, 
descanse de novo pondo a testa no chão.  

Abelha Mantra: Sente com as pernas cruzadas, respire profundo e quando soltar o ar 
pressione suavemente as orelhas com os dedos indicadores, tapar os ouvidos, feche 
os olhos e ao mesmo tempo faça o som Onnnn!, até soltar todo o ar, mantendo os 
olhos fechados e inspire novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                           


