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Objetivos da Área 
-Instrumentalizar os alunos para que construam conhecimentos múltiplos a respeito do corpo, movimento e 
desenvolvimento de atividades com finalidades de: lazer, expressão de sentidos, afetos e emoções com possibilidades 
de promoção, recuperação e manutenção da saúde.  
  
 - Desenvolver o conhecimento sobre o corpo e os cuidados com o seu e dos outros.      
 - Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais de forma a poder estabelecer algumas metas 
pessoais (qualitativas e quantitativas). 
 - Favorecer as interações sociais, procurando adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 
lúdicas e esportivas, buscando a solução de conflitos de forma não violenta. 
- Estimular a criatividade e a expressão corporal. 
- Criar um ambiente de igualdade de direitos e posições nas atividades. Conhecer e respeitar as diferenças. 
- Criar possibilidades para que o aluno adquira hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. 
- Promover atividades onde o aluno possa interferir e transformar de forma autônoma, solucionando situação problema. - 
- Inclusão como eixo fundamental norteando toda ação pedagógica. 

 
Habilidades Específicas 
 
 
-Explorar e aplicar diferentes estratégias na prática dos jogos. 
 
-Identificar as capacidades físicas na prática das brincadeiras, jogos e ginástica geral. 
 
-Experimentar e fruir prezando o trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes variados. 
 
-Identificar as características das práticas lúdicas esportivas. 
 
-Reconhecer a importância do aquecimento para a prática das brincadeiras, jogos e esportes. 
 
-Experimentar, fruir e criar de forma coletiva combinações de diferentes elementos na ginástica geral 
 
-Experimentar e recriar individual e coletivamente na escola e fora dela, vários jogos e brincadeiras. 
 
-Experimentar e fruir  diferentes tipos de esportes. 
  

 
Conteúdo do 1º trimestre 
 
- Alongamentos e Ginástica geral 
 
- Jogos ritmados. 

 
- Atividades de deslocamentos aplicadas. 
 
- Socialização – Superação: estratégias diferenciadas. 
 
- Saúde e bem estar: Possibilidade de atividades físicas diversificadas  
 
- Ginástica 
 
- Esquema corporal. 
 
- Atividades que desenvolvam equilíbrios estáticos, dinâmicos e transferência de peso. 
 
- Corridas ritmadas com intensidade média e forte 
 
- Socialização – desenvolver o espírito esportivo 
 
- Jogos cooperativos. 



 
- Socialização – Desenvolver o espírito esportivo 

 
 

Conteúdo do 2º trimestre 

 
- Atividades competitivas, respeitando as regras e não discriminando os colegas, suportando pequenas frustrações, 
fortalecendo a cidadania. 
 
- Atividades recreativas dirigidas. 
 
- Socialização: Respeito às regras do jogo, criadas pelos alunos 
 
Jogos adaptados nas modalidades handebol e basquetebol 
 
- Jogos pré - desportivos voltados para a modalidade futebol de salão do movimento natural ao gesto esportivo. 
 
- Circuito de atividades que englobam: velocidade, força, agilidade e coordenação. 
 
- Socialização - atividades de cooperação 
 
- Jogos cooperativos 

 
- Jogos de construção de  regras. 
 

  - Escalada esportiva 
 

 
Conteúdo do 3º trimestre 
 

- Atividades de  Socialização - atividades em que o aluno perceba a importância do outro para a obtenção de 
resultados. 
 

  - Circuito de ginástica sem e com elementos. 
 
- Jogos pré desportivos voltados Handebol. 

 
- Circuito de ginástica com elementos. 
 
- Socialização – A importância do trabalho em grupo, observando e tentando entender as diferenças. 
 
- Jogos adaptados voltados para o handebol, basquetebol ,futebol de salão. 
 
- Escalada esportiva. 
 
-Gincana da semana das crianças. 

 
 

 
 

 
Avaliação:  
 
 

- Participação efetiva nas atividades. 
- Relacionamentos com o grupo durante as atividades. 
- Enfrentar desafios colocados em situações de jogos e competições, respeitando as regras e adotando uma postura 

cooperativa. 
- Estabelecer algumas relações entre a prática de atividades corporais e a melhora da saúde individual e coletiva. 
- Valorizar e apreciar diversas manifestações da cultura corporal, identificando suas possibilidades de lazer e 

aprendizagem. 

 


