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4º ANO 
MAIO 

PRIMEIRA SEMANA 
Jogos de Rede e Parede e de Invasão 

    “Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o objetivo 

principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, 

sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação da defesa do 

adversário” 

“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 

HABILIDADES: (EF04EF05) Experimentar jogos pré-desportivos de rede e parede, e 
invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 

                                                            

AQUECIMENTO 

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

 
Alongamento e aquecimento: https://youtu.be/q--eweq4lb0 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

 

https://youtu.be/q--eweq4lb0
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Cada exercício terá um tempo de 10 segundos, pode contar até 10: braços acima da 
cabeça segura, a frente do corpo, atrás do corpo sem esquecer de contar até 10, 
inclinar para um lado, volta para o outro lado, inclinação para trás, volta. 

Juntar os pés fazer sem dobrar os joelhos, descer até o chão, voltar devagar. 

Apoie um pé no chão, flexionando o joelho da outra perna, segurando a ponta do pé 
próximo ao bumbum, (conte até 10) trocar o lado (conte até 10). Por fim, ficar em pé, 
afastar as pernas uma para frente e outra para trás, semiflexionar a de trás, estender a 
que está a frente deixando apenas o calcanhar no chão, segurar a ponta do pé 
alongando o máximo que conseguir (conte até 10), trocar o lado e repetir (conte até 
10). E a seguir exercícios de aquecimento. 

                                    

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

 
Voleibol Sentado Adaptado: https://youtu.be/uBqf8S3oxd4 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Descrição: Como o nome da atividade diz, voleibol sentado, deverá ser marcado o 
espaço físico com o rodo, vassoura, chinelo, etc. Usar qualquer tipo de bola, exemplo, 
poderá ser de papel. Deverá sacar tentando fazer com que a bolinha caia no lado do 
adversário, quando acontecer de errar, passe a bola para o outro sacar. 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/uBqf8S3oxd4
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                                       VOLTA À CALMA 
                                    Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga para crianças: https://www.youtube.com/watch?v=qWyTup6_52Q 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Posição da borboleta: sente-se no chão com as costas retas, flexione as pernas e junte 
as sola dos pés. As mãos segurando os tornozelos ou cruzando em volta dos pés, 
ajudando-os a puxá-los contra o corpo. Movimente os joelhos suavemente para cima e 
para baixo, como imitar os movimentos das asas de uma borboleta. A cada movimento, 
procure aproximar os joelhos o máximo possível do chão. Como variação desta postura, 
pode-se inclinar o corpo à frente, tentando aproximar o rosto dos pés. 

Posição do gato: Coloque-se na posição do gato, com apoio nas quatro “patas” e as 
costas retas. Inspirando, arqueie as costas para baixo, erguendo a cabeça. Expirando, 
faça o movimento inverso, arqueando as costas para cima e deixando a cabeça cair entre 
os braços. Os braços são forçados como se quisessem empurrar o chão, ajudando a 
baixar os quadris. 

Posição do camelo: de joelhos sente-se sobre as pernas e apoie as mãos nos 
calcanhares. Curve a coluna para trás, afastando as nádegas das pernas e mantendo o 
apoio das mãos nos calcanhares. O pescoço também é flexionado para trás, voltando o 
rosto para cima. 

Posição do cão de cabeça para baixo e de cabeça para cima: coloque-se em quatro 
apoios (mãos e pés no chão afastado levemente), eleve os quadris até onde conseguir, 
flexionando as “costas” e mantendo a cabeça abaixada. Mova alternadamente as 
pernas, em seguida, abaixo os quadris e deslize o seu corpo para frente, com o apoio das 
mãos levante bem a cabeça e o tórax, sentindo o abdome em contato com o chão. Solte 
o ar, volte a erguer os quadris e abaixe o tórax, retorne a posição de início com a cabeça 
pendendo entre os braços. 

Posição do golfinho: de barriga para baixo, mantenha o antebraço no chão e a testa 

https://www.youtube.com/watch?v=qWyTup6_52Q
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apoiada no antebraço, eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do chão. 
Respire e volte devagar. 

Posição do gafanhoto: deite-se de barriga para o chão com os braços bem estendidas 
na lateral do corpo, contraia o bumbum e eleve as duas pernas. Levante parte do tórax 
do chão por alguns segundos, soltando o ar lentamente, relaxe o corpo para deitar-se. 

Posição do pombo real: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra para 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. Volte devagar e repita com a outra 
perna. 

 

 

SEGUNDA SEMANA 

 
Jogos de Rede e Parede de Invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADES: (EF04EF05) Experimentar jogos pré-desportivos de rede e parede, e 
invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 

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. 

https://youtu.be/_DiN255PQ_I
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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. 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura de Jacareí  

Secretaria Municipal de Educação 
         EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 
Atividade recreativa de voleibol: https://youtu.be/c0sA9LrrSsc 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Descrição: Utilizando uma bexiga o aluno deverá realizar os movimentos do toque e 
da manchete (do jogo de voleibol), sem deixar a bexiga cair, recolhendo os objetos 
que deverão estar espalhados no chão e colocá-los em um recipiente (caixas). 

 

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 a calma. 

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

 Em pé, esticar os braços acima da cabeça, bem retinhos e coloque eles para trás e 
sinta alongar os ombros. Realize esse exercício 3 vezes. 

https://youtu.be/c0sA9LrrSsc
https://youtu.be/YDT-_DYCUqM
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 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. 

 
TERCEIRA SEMANA 

 
Jogos de Rede e Parede de Invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADES: (EF04EF05) Experimentar jogos pré-desportivos de rede e parede, e 
invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 

AQUECIMENTO 

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

 

Alongamento e aquecimento: https://youtu.be/q--eweq4lb0 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

https://youtu.be/q--eweq4lb0
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Cada exercício terá um tempo de 10 segundos, pode contar até 10: braços acima da 
cabeça segura, a frente do corpo, atrás do corpo sem esquecer de contar até 10, 
inclinar para um lado, volta para o outro lado, inclinação para trás, volta. 

Juntar os pés fazer sem dobrar os joelhos, descer até o chão, voltar devagar. 

Apoie um pé no chão, flexionando o joelho da outra perna, segurando a ponta do pé 
próximo ao bumbum, (conte até 10) trocar o lado (conte até 10). Por fim, ficar em pé, 
afastar as pernas uma para frente e outra para trás, semiflexionar a de trás, estender a 
que está a frente deixando apenas o calcanhar no chão, segurar a ponta do pé 
alongando o máximo que conseguir (conte até 10), trocar o lado e repetir (conte até 
10). E a seguir exercícios de aquecimento. 

  

                                       ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

Tênis de mesa: confecção de raquete e bolinha: https://youtu.be/lAdxQuTyqHA 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo 

Para a aula de hoje iremos oferecer uma alternativa para a confecção de uma raquete 
de tênis de mesa e de bolinha para que vocês possam continuar praticando em casa. 

Materiais para criarem a raquete alternativa: 

Pedaço de caixa de papelão ou de caixa de 

sapato; Tesoura sem ponta; 

Caneta; 

Fita crepe, Durex ou Fita 

https://youtu.be/lAdxQuTyqHA
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isolante; Cola; 

Régua; 

Folhas diversas que você tiver em casa: sulfite, jornal, folha de revista, jornal de 
propagando de supermercado; 

Tampa de panela, tampa plástica ou uma leiteira (estes objetos servirão de molde para 
a cabeça da raquete). 

Confecção da raquete: 

● Para a cabeça da raquete (parte redonda) 

Pegar o papelão que você separou, a tampa ou a leiteira, colocar em uma das pontas do 
papelão, pegar a caneta fazer o contorno em volta da tampa para fazer a cabeça da 
raquete. 

Para fazer o cabo da raquete, pegar a régua, posicionar abaixo da cabeça da raquete, 
marcar 10 cm e contornar toda a régua com a caneta. Feito isto, nós desenhamos toda 
a raquete, agora é só cortar todo o contorno de nosso desenho (usar uma tesoura sem 
ponta para não se machucar). Caso precise, peça ajude de um adulto. 

Após cortar, precisaremos fazer mais uma vez esse mesmo modelo, pois iremos colar 
uma na outra para que fique mais firme nossa raquete. Pegar a cola passar em uma das 
raquetes, colocar a outra por cima, apertar para colar bem. 

Agora pegar a fita que você separou, passar no início do cabo umas duas voltas de fita, 
depois passar no começo do cabo mais umas duas voltas de fita e passar também no 
meio da cabeça da raquete. Agora a raquete estará mais firme. 

● Confecção da bolinha: 

Pegar o papel que você separou, amassar bem para ficar bem redondinha, pegar a fita 
adesiva e vai enrolando na bolinha toda para que ela fique mais firme. 

Caso você não queira ou não tenha fita adesiva, poderá apenas amassar o papel e 
apertá-lo bem para ela não se desfaça. 
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                                     VOLTA À CALMA 
                                      Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga para crianças: https://www.youtube.com/watch?v=qWyTup6_52Q 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Posição da borboleta: sente-se no chão com as costas retas, flexione as pernas e junte 
as sola dos pés. As mãos segurando os tornozelos ou cruzando em volta dos pés, 
ajudando-os a puxá-los contra o corpo. Movimente os joelhos suavemente para cima e 
para baixo, como imitar os movimentos das asas de uma borboleta. A cada movimento, 
procure aproximar os joelhos o máximo possível do chão. Como variação desta postura, 
pode-se inclinar o corpo à frente, tentando aproximar o rosto dos pés. 

Posição do gato: Coloque-se na posição do gato, com apoio nas quatro “patas” e as 
costas retas. Inspirando, arqueie as costas para baixo, erguendo a cabeça. Expirando, 
faça o movimento inverso, arqueando as costas para cima e deixando a cabeça cair entre 
os braços. Os braços são forçados como se quisessem empurrar o chão, ajudando a 
baixar os quadris. 

Posição do camelo: de joelhos sente-se sobre as pernas e apoie as mãos nos 
calcanhares. Curve a coluna para trás, afastando as nádegas das pernas e mantendo o 
apoio das mãos nos calcanhares. O pescoço também é flexionado para trás, voltando o 
rosto para cima. 

Posição do cão de cabeça para baixo e de cabeça para cima: coloque-se em quatro 
apoios (mãos e pés no chão afastado levemente), eleve os quadris até onde conseguir, 
flexionando as “costas” e mantendo a cabeça abaixada. Mova alternadamente as 
pernas, em seguida, abaixo os quadris e deslize o seu corpo para frente, com o apoio das 
mãos levante bem a cabeça e o tórax, sentindo o abdome em contato com o chão. Solte 
o ar, volte a erguer os quadris e abaixe o tórax, retorne a posição de início com a cabeça 
pendendo entre os braços. 

Posição do golfinho: de barriga para baixo, mantenha o antebraço no chão e a testa 

https://www.youtube.com/watch?v=qWyTup6_52Q
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apoiada no antebraço, eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do chão. 
Respire e volte devagar. 

Posição do gafanhoto: deite-se de barriga para o chão com os braços bem estendidas 
na lateral do corpo, contraia o bumbum e eleve as duas pernas. Levante parte do tórax 
do chão por alguns segundos, soltando o ar lentamente, relaxe o corpo para deitar-se. 

Posição do pombo real: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra para 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. Volte devagar e repita com a outra 
perna. 

 

QUARTA SEMANA 

 
Jogos de Rede e Parede de Invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADES: (EF04EF05) Experimentar jogos pré-desportivos de rede e parede, e 
invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 

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. 

 

https://youtu.be/_DiN255PQ_I
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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. 

 
Educação física - esporte de rede/ parede: https://youtu.be/cJWaqHc0Ju8 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Descrição: Sem tocar no colega, tendo como objetivo dificultar o máximo para o 
adversário pegar e rebater a bola. Ambos terão esse objetivo. A bolinha deverá ser 
rebatida com a raquete (será utilizado para a raquete uma tampa de caixa), podendo 
jogar um contra o outro, e até mesmo sozinho, ou seja na parede. 

 

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 a calma. 

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

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

https://youtu.be/cJWaqHc0Ju8
https://youtu.be/YDT-_DYCUqM
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sinta alongar os ombros. Realize esse exercício 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. 

 

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. 

 
Jogos de Rede e Parede de Invasão 

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTES 

HABILIDADES: (EF04EF05) Experimentar jogos pré-desportivos de rede e parede, e 
invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 

AQUECIMENTO 

                   Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez.                              
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Alongamento e aquecimento: https://youtu.be/q--eweq4lb0 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Cada exercício terá um tempo de 10 segundos, pode contar até 10: braços acima da 
cabeça segura, a frente do corpo, atrás do corpo sem esquecer de contar até 10, 
inclinar para um lado, volta para o outro lado, inclinação para trás, volta. 

Juntar os pés fazer sem dobrar os joelhos, descer até o chão, voltar devagar. 

Apoie um pé no chão, flexionando o joelho da outra perna, segurando a ponta do pé 
próximo ao bumbum, (conte até 10) trocar o lado (conte até 10). Por fim, ficar em pé, 
afastar as pernas uma para frente e outra para trás, semiflexionar a de trás, estender a 
que está a frente deixando apenas o calcanhar no chão, segurar a ponta do pé 
alongando o máximo que conseguir (conte até 10), trocar o lado e repetir (conte até 
10). E a seguir exercícios de aquecimento. 

                                    

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

 
Voleibol Sentado Adaptado: https://youtu.be/uBqf8S3oxd4 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Descrição: Como o nome da atividade diz, voleibol sentado, deverá ser marcado o 
espaço físico com o rodo, vassoura, chinelo, etc. Usar qualquer tipo de bola, exemplo, 
poderá ser de papel. Deverá sacar tentando fazer com que a bolinha caia no lado do 
adversário, quando acontecer de errar, passe a bola para o outro sacar. 
 
 
 

 

https://youtu.be/q--eweq4lb0
https://youtu.be/uBqf8S3oxd4
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                                       VOLTA À CALMA 
                                       Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

Yoga para crianças: https://www.youtube.com/watch?v=qWyTup6_52Q 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Posição da borboleta: sente-se no chão com as costas retas, flexione as pernas e junte 
as sola dos pés. As mãos segurando os tornozelos ou cruzando em volta dos pés, 
ajudando-os a puxá-los contra o corpo. Movimente os joelhos suavemente para cima e 
para baixo, como imitar os movimentos das asas de uma borboleta. A cada movimento, 
procure aproximar os joelhos o máximo possível do chão. Como variação desta postura, 
pode-se inclinar o corpo à frente, tentando aproximar o rosto dos pés. 

Posição do gato: Coloque-se na posição do gato, com apoio nas quatro “patas” e as 
costas retas. Inspirando, arqueie as costas para baixo, erguendo a cabeça. Expirando, 
faça o movimento inverso, arqueando as costas para cima e deixando a cabeça cair entre 
os braços. Os braços são forçados como se quisessem empurrar o chão, ajudando a 
baixar os quadris. 

Posição do camelo: de joelhos sente-se sobre as pernas e apoie as mãos nos 
calcanhares. Curve a coluna para trás, afastando as nádegas das pernas e mantendo o 
apoio das mãos nos calcanhares. O pescoço também é flexionado para trás, voltando o 
rosto para cima. 

Posição do cão de cabeça para baixo e de cabeça para cima: coloque-se em quatro 
apoios (mãos e pés no chão afastado levemente), eleve os quadris até onde conseguir, 
flexionando as “costas” e mantendo a cabeça abaixada. Mova alternadamente as 
pernas, em seguida, abaixo os quadris e deslize o seu corpo para frente, com o apoio das 
mãos levante bem a cabeça e o tórax, sentindo o abdome em contato com o chão. Solte 
o ar, volte a erguer os quadris e abaixe o tórax, retorne a posição de início com a cabeça 
pendendo entre os braços. 

Posição do golfinho: de barriga para baixo, mantenha o antebraço no chão e a testa 

https://www.youtube.com/watch?v=qWyTup6_52Q
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apoiada no antebraço, eleve as pernas, bumbum e costas sem tirar os pés do chão. 
Respire e volte devagar. 

Posição do gafanhoto: deite-se de barriga para o chão com os braços bem estendidas 
na lateral do corpo, contraia o bumbum e eleve as duas pernas. Levante parte do tórax 
do chão por alguns segundos, soltando o ar lentamente, relaxe o corpo para deitar-se. 

Posição do pombo real: sentado com uma perna flexionada para frente e a outra para 
trás, segure próximo ao pé de trás e levante levemente trazendo na direção de seu 
corpo. A outra mão leve em direção a sua cabeça. Volte devagar e repita com a outra 
perna. 

 


