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Campo de Experiências  

“Corpo, gestos e movimento”.  

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:  

Apropriar-se de gestos e movimentos no cuidado de si nos jogos e brincadeiras.  

Deslocar seu corpo no espaço com noções de orientação como em frente, atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora, etc., nas diferentes atividades e brincadeiras.  

Explorar diferentes formas de deslocamento (correr, pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações.  

Demonstrar progressiva independência no cuidado com o corpo.  

 

Conteúdo 1º Trimestre : 

Atividades locomotoras – andar, correr, saltar, rastejar, rolar.  

Movimentos de transposição.   

Movimentos combinados (braços e pernas)  

Equilíbrio (estático e dinâmico).  

Corridas livres e com estímulos sonoros.  

Movimentos globais (canções).  

Reconhecendo e relacionando partes do corpo em movimento.  

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.  

* (Adaptação ao meio líquido (iniciação ao controle de respiração).  

 

Conteúdo do 2º Trimestre : 

Deslocamentos - ocupação no espaço com corridas variadas.  

Movimentos de transposição e saltos variados.  

Atividades de manipulação (carregar, balançar, puxar, arremessar). 

Jogos de correr básicos (pegadores).   

Saltos e corridas com intensidade fraca e moderada com marcações ritmadas.  

Relacionando as partes do corpo.  

Atividades aquáticas:  

* (Equilíbrio em deslocamentos com uso de flutuadores).  

 

Conteúdo do 3º Trimestre : 

Deslocamentos variados (pra frente, traz).  

Coordenação viso motora (lançamentos com alvos simples).  

 Atividades recreativas com elementos variados (bola, arco).  

Atividades de manipulação (carregar, balançar, puxar, arremessar, pendurar, transportar). 

Deslocamentos variados (para frente, atrás, lateralmente).  

Coordenação viso motora (lançamentos com alvos simples).  



Jogos: Atividades recreativas com elementos variados (bola, arco). Jogos de correr (pegas). 

Movimentos globais (canções).   

Reconhecendo e relacionando as mudanças no corpo durante os movimentos executados.  

Atividades aquáticas 

* (Deslocamentos variados com uso de flutuadores).   

* (Iniciação a movimentos de submersão).   

 

Avaliação:   

● Participação efetiva nas atividades.  

● Relacionamento com o grupo durante as atividades.  

● Interesse pela disciplina.  

● Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos como jogos e brincadeiras. ● Participar das 

atividades respeitando as regras e a organização.  

● Observação contínua como instrumento regulador do processo. 

 

 


