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Campo de Experiências  

“Corpo, gestos e movimento”.  

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:  

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua 

saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.  

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem estar, 

valorizando o próprio corpo.  

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de 

interação com o outro e com o meio.  

Coordenar suas habilidades manuais.  

 

Conteúdo 1º Trimestre : 

Corridas com e sem obstáculos.  

Psicomotricidade - rolar, saltar, rastejar, transpor, galopar.  

Jogos de correr e construção de regras.  

Qualidades físicas básicas (força e velocidade).  

Corridas com marcações rítmicas: intensidades (forte fraca e moderada).  

Atividades de manipulação (elemento bola).  

Higiene e hábitos alimentares: comentários. Sensibilização sobre mudanças no corpo em atividades 

físicas de intensidade fraca e moderada.   

Atividades aquáticas: * (conteúdos a serem trabalhados). 

As aulas de Atividades Aquáticas tem por objetivo o desenvolvimento de qualidades físicas, a 

introdução a conhecimentos e movimentos específicos aos estilos da natação e instrumentalizar os 

estudantes ao uso saudável e seguro do meio líquido.  

* (Iniciação aos movimentos do nado crawl e mergulho).  

 

Conteúdo 2º Trimestre: 

Coordenação viso-motora (lançamentos com alvos pré-determinados).  

Circuito de atividades.   

Jogos: Adaptados (iniciação ao handebol).  

Jogos Cooperativos.  

Variações de intensidade e canções no elemento corda.  

Atividades de manipulação (elemento arco).  

Sensibilização sobre mudanças no corpo em atividades físicas de intensidade fraca e moderada.  

Higiene e hábitos alimentares: comentários. Sensibilização sobre mudanças no corpo em atividades 

físicas de intensidade fraca e moderada.  

Atividades aquáticas:  

* (Coordenação; movimentos de braços e pernas para o nado crawl; mergulho; atividades 

recreativas aplicando os conhecimentos adquiridos).  

 

 

 



Conteúdo 3º Trimestre:  

Coordenação óculo-pedal. (chutes).  

Circuito de atividades.  

 Atletismo (salto em distância, corridas).  

Jogos: Adaptados (iniciação ao futebol).  

Construção de jogos (elementos variados).  

Atividades aquáticas:  

* (Iniciação ao nado costa (flutuação e movimento de pernas).  

* (Aplicação dos conhecimentos adquiridos em atividades recreativas.  

 

Avaliação:   

● Participação efetiva nas atividades.  

● Relacionamento com o grupo durante as atividades.  

● Interesse pela disciplina.  

● Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos como circuitos, jogos e brincadeiras 

reconhecendo seus limites e potenciais e dos demais amigos.  

● Participar das atividades ajudando a construir regras e combinados.  

● Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, sociais, culturais ou de 

gênero.  

● Observação contínua como instrumento regulador do processo. 

 


