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Campo de Experiências  

“Corpo, gestos e movimento”.  

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:  

Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções tanto nas 

situações do cotidiano quanto em brincadeiras, danças, teatro e música.  

Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras, jogos e desafios corporais 

diversos.  

Criar movimentos, gestos e expressão corporal em jogos, brincadeiras, atividades artísticas e culturais.  

Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência.  

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

diferentes situações.  

 

Conteúdo 1º Trimestre:  

Jogos de correr (pegadores).   

Desafios corporais (flexibilidade)  

Exercícios de transposição em diferentes alturas.  

Variações de saltos.  

Atividades locomotoras.  

Deslocamentos com intensidades variadas demarcadas sonoramente.  

Respeitando seu corpo e dos demais amigos (limitações e potenciais).  

Movimentos de manipulação e lançamentos (elemento bola).  

Deslocamentos - corridas variadas.  

Introdução as atividades com o elemento corda.  

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.  

* (Deslocamentos coordenando respiração e pernas). 

 * (Deslocamentos de superfície e subaquáticos). 

 

Conteúdo 2º trimestre:  

Atletismo (corrida de velocidade e iniciação salto em distância).  

Jogos e brincadeiras com elemento bola. 

Jogos cooperativos.  

Elemento corda: variações.  

Reconhecendo e comentando mudanças corporais em repouso e atividade.  

Atividades aquáticas:  

* (Deslocamentos de superfície e subaquáticos com e sem elementos).  

 

 

 

 



Conteúdo 3º trimestre:  

Saltos variados com e sem uso de aparelhos.  

Movimentos de transposição.  

Rolamentos variados com e sem elementos.  

Jogos recreativos.  

Jogos cooperativos.  

Elemento corda: variações.  

Reconhecendo e comentando mudanças corporais em repouso e atividade.  

Atividades aquáticas:  

* (Deslocamentos de superfície e subaquáticos com e sem elementos).  

* (Movimentos combinados braços e pernas).  

 

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 e respeitando seus limites e dos demais colegas.  

● Participar das atividades ajudando na construção das regras e da organização.  

● Observação contínua como instrumento regulador do processo. 


