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APRESENTAÇÃO 
 

 Ao assumir a Secretaria Municipal da Educação (SMED) no ano de 2009, elencamos como focos de trabalho a 

Reestruturação Curricular e o fortalecimento da Gestão Democrática. Nesse sentido, todas as ações planejadas e executadas 

priorizaram a concretização desses objetivos, pois acreditamos que é na mobilização e articulação intencional, responsável e 

harmoniosa de todos os segmentos envolvidos no processo educativo, cada qual com suas especificidades e atribuições, que se 

consolidam políticas educacionais responsáveis pela configuração da identidade de uma Rede de Ensino.   

 Embora em diferentes tempos o debate sobre currículo já tenha sido constante nas pautas pedagógicas, as reformas 

educacionais criam a necessidade de continuarmos refletindo em favor de uma escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Sabemos que esse processo exige a participação, o diálogo e o engajamento de todos.  Assim, para que tal 

processo se efetive, é importante que todos dele participem e com ele contribuam, refletindo e analisando os princípios e os 

preceitos legais, a prática pedagógica, as intenções, as competências e as habilidades, os conceitos que permeiam e estruturam o 

Ensino Fundamental, bem como o papel do conteúdo nesse contexto, tudo isso na direção de uma aprendizagem mais significativa.  

 Nesse sentido, o Caderno 3 – Planos de Trabalho (Planejamento Trimestral) - também como os demais cadernos: Caderno 1 

- Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e Caderno 2 - Referenciais da Educação da Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - tem como norte 

promover e ampliar a reflexão e o debate sobre o Currículo e suas implicações, subsidiando a ação docente e a qualificação do 

Plano de Trabalho do Professor e o processo de aprendizagem. 

 Acredito que somente se nos empenharmos em tornar a educação um processo mais significativo e afetivo, um verdadeiro 

instrumento de emancipação individual, em que todos possam aprender e do qual todos possam participar de forma ativa, com ética, 

dignidade e respeito à diversidade estaremos realmente imprimindo maior qualidade à educação. Um grande abraço, 

 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que se 

constituem guia de orientação para o debate/reflexão/estudo sobre currículo. Nesse sentido, a Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) promoveu tempos de discussão coletiva para aprofundamento de questões acerca do currículo e seus desdobramentos. 

Esses momentos não contemplaram apenas conhecimentos sobre ensinar-aprender, mas também uma maneira de organizá-los, 

pois temos consciência da pluralidade de possibilidades de implementação curricular.  

 Esse movimento resultou na elaboração de dois documentos: Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul  (caderno 1) e Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  - Planos de Estudo 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2).  

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (caderno 1) explicita os fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos e legais que regem a educação na Rede. Os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino 

de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2) - estabelecem a organização anual 

do currículo na dimensão de macroplanejamento. 

Com base nesses dois documentos, foram construídos os planejamentos trimestrais, intitulados - Referenciais da Educação 

da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Trabalho (caderno 3). Esse documento detalha o caderno 2 – Planos 

de Estudo. Ambos orientam o plano de trabalho do professor, apontando as aprendizagens previstas e a consequente avaliação no 

que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação de conceitos, à constituição de valores e à adoção de 

atitudes.  

A partir desses referenciais, cada escola organizará o seu currículo, suscitando novas indagações, incorporando outros 

elementos próprios de seu contexto, de forma a contemplar a diversidade e o fazer aprender, provocando assim, a continuidade do 

debate.  

[...] Sabemos que tão importante quanto o caminho percorrido  e a chegada, é tudo o que fez parte do viajar. Possivelmente, daqui a 
algum tempo, nossa curiosidade nos impulsionará a enfrentar novas aventuras e, a partir daí, construir/redimensionar outros 
mapas.Talvez um dia, descobriremos que o tesouro não está guardado num baú.[...] Perceberemos então que o tesouro tão 
procurado está (escondido) em cada um de nós[...]  (Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino – Caderno 1. 
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Orientações gerais para os Anos Iniciais 

 

 Como a psicomotricidade está vinculada à exteriorização corporal, alguns segmentos da Educação Física passaram a se 

apropriar dos conhecimentos produzidos pelos estudiosos da psicomotricidade para ampliar seu fazer pedagógico na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental. Sendo assim, utilizamos as Variáveis Psicomotoras distribuídas no objetivo geral de cada 

trimestre. 

 A opção feita pela expressão Variáveis Psicomotoras é intencional, pois esta é utilizada para identificar todos os elementos 

que compõem o desenvolvimento da psicomotricidade. São elas: esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, ritmo, coordenação 

motora geral, relaxamento, respiração, organização espacial e estruturação temporal, que têm como objetivo a construção do 

vocabulário motriz do nosso aluno. 

 Esta construção começa na mais tenra idade, quando a criança inicia a experimentar e a reproduzir comportamentos que 

ocorrem ao seu redor como fazem nos atos de imitação do gesto dos outros. Utiliza-se o termo vocabulário psicomotriz para 

significar todas as habilidades, atos e gestos motrizes, com ou sem a manipulação de objetos, que uma pessoa é capaz de realizar 

a partir da experiência adquirida. Entende-se que a riqueza desse vocabulário é decorrente da experimentação corporal. 

 O modo de distribuição das habilidades nos anos iniciais está igual nos três trimestres de cada ano, pois o que muda é o grau 

de complexidade de ano para ano, em função do crescimento e desenvolvimento do aluno. 

  Também, como forma de orientação, estarão sendo abordados aqui os conteúdos na sua definição. 

 Atividades de baixa organização: são constituídas de jogos simples, de baixa complexidade, cujo objetivo específico é a 

aquisição de noções de espaço e tempo 

Elas se dividem em: 

• Jogos de Corrida Variada: são atividades de baixa organização, nas quais a ênfase do jogo está na orientação 

espaçotemporal (com referência a espaços amplos e abertos), principalmente na observação dos contrastes 
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longe/perto, rápido/lento, figura/fundo etc. Estas atividades serão realizadas no ambiente que se tem disponível 

para a aula, desenvolvendo, no aspecto perceptocognitivo, a noção dos opostos, e, no aspecto socioafetivo, as inter-

relações pessoais. 

 Os jogos de Corridas variadas têm duas estruturas: 

Convergir/divergir: são jogos em que as crianças trabalham a relação de aproximação e dispersão em busca de 

determinado objetivo, obedecendo a uma voz de comando. Ex: elefante colorido; bola ao cesto 

Perseguir/escapar: são jogos que utilizam movimentos de deslocamentos rápidos, estimulando sempre os 

mecanismos energéticos aeróbico e anaeróbico. Ex: mãe-corrente, duro ou mole 

• Jogos em Linha: são atividades de baixa organização, nas quais a ênfase do jogo está na orientação 

espaçotemporal (com referência a direções e sentidos), principalmente na observação dos contrastes para 

frente/para trás, direita/esquerda. Estes jogos visam a desenvolver a direcionalidade no aspecto 

perceptocognitivo, e a socialização no aspecto socioafetivo. 

As estruturas dos Jogos em Linha são: 

O aluno desloca-se em linha: nesta atividade, o aluno aprende a deslocar-se no espaço, percebendo distâncias e 

direções, desenvolvendo as relações espaciais. Ex: acorda seu urso; batatinha-frita 1,2,3; 

O material é deslocado: nesta atividade, a ênfase maior é o desenvolvimento da coordenação visomotora, pois o 

aluno realiza movimentos, fazendo com que o material atinja o objetivo desejado. Ex: boca do palhaço; bola ao túnel 

O aluno e o material deslocam-se: nesta atividade, a coordenação dinâmica global é explorada e uma nova 

habilidade é exigida, combinando deslocamento do aluno e o manuseio do material. Ex: estafetas; peixinho ligeiro 

• Jogos em Círculo: são atividades de baixa organização, nas quais a ênfase do jogo está na orientação 

espaçotemporal (com referência ao espaço fechado), principalmente na observação dos contrastes dentro/fora, 
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centro/perímetro, etc. Podemos perceber que estes jogos têm como objetivo, no aspecto cognitivo, desenvolver 

o limite, e, no aspecto socioafetivo, a autonomia. 

As estruturas dos Jogos em Círculo são: 

Grande círculo: nestes jogos, a formação do grupo é feita numa única estrutura, explorando a iniciativa e a 

organização no espaço socioafetivo e enfatizando o limite na orientação espaçotemporal, no aspecto 

perceptocognitivo. Ex: lenço-atrás; ovo choco; cego ao centro; bom dia 

Pequenos círculos: nestes jogos, a formação do grupo é feita em várias estruturas; o professor poderá organizá-las 

ou dar oportunidade de as crianças o fazerem. Procura desenvolver, no aspecto socioafetivo, a inter-relação e a 

cooperação, e, no aspecto perceptocognitivo, a organização espacial. Ex: coelho-sai-da-toca; lá vem o rato; troca de 

arcos 

• Jogos de Interpretação: são atividades de baixa organização, nas quais a ênfase do jogo está na percepção de 

figuras (com referência às outras pessoas e aos objetos presentes no ambiente), principalmente na observação 

dos contrastes grande/pequeno, feio/bonito, alto/baixo, triste/alegre, etc. Estas atividades em grupo utilizam-

se de um estímulo real ou imaginário e têm como objetivo desenvolver, no aspecto perceptocognitivo, noções de 

contraste, e, no aspecto socioafetivo, a criatividade, a imaginação e a socialização das crianças. 

As estruturas dos Jogos de Interpretação são: 

Imagem presente: nesta atividade, a ênfase maior é dada à imitação de um modelo apresentado. No aspecto 

perceptocognitivo, desenvolverá a percepção visual, e, no socioafetivo, a integração e o respeito entre os alunos. Ex: 

siga o mestre; maestro; macaco Simão. 

Imagem não-presente: nesta atividade, as crianças dramatizarão situações sugeridas pelo professor, por meio de 

estímulos visuais e auditivos, desenvolvendo, no aspecto perceptocognitivo, a criatividade e a imaginação, e, no 

aspecto socioafetivo, a capacidade de aceitar diversos papéis. Ex: sessão historiada; fantoche 
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 Atividades de Postura e Locomoção: são constituídas de exercícios com o objetivo de explorar as múltiplas possibilidades 

de posicionar, equilibrar e locomover o próprio corpo. Estas atividades, embora sejam trabalhadas em conjunto, dão ênfase ao 

indivíduo. Elas têm como objetivo principal desenvolver a fase dos movimentos naturais, reproduzindo-os com base nas 

experiências anteriores, respeitando suas possibilidades e habilidades. 

 Elas dividem-se em: 

• Exercícios de Reprodução de Movimentos: são atividades de postura e locomoção, nas quais a ênfase do exercício está 

na conscientização corporal, principalmente na capacidade do executante assimilar e acomodar novos planos motores. 

As atividades individuais permitem às crianças vivenciarem as diversas formas de movimentos corporais. Se orientadas 

no aspecto perceptocognitivo, elas desenvolverão o autoconhecimento e a estruturação do esquema corporal, e, no 

aspecto fisicomotor, a coordenação dinâmica global. Ex: andar em diversas formas; carrinho-de-mão; espelho humano 

• Exercícios de Criação de Movimentos: são atividades de postura e locomoção, nas quais a ênfase do exercício está na 

conscientização corporal, principalmente na capacidade de o executante criar planos motores a partir daqueles aos quais 

já se tenha adaptado. A partir do domínio das habilidades básicas individuais, a criança terá capacidade de criar outras 

formas de movimentos, ampliando, no aspecto perceptocognitivo, a sua percepção corporal, e, no aspecto fisicomotor, 

desenvolvendo a coordenação motora geral. Ex: circuito com materiais variados; boneco-maluco 

Atividades Rítmicas: são constituídas de brinquedos, danças e exercícios, cujo objetivo principal é a conscientização, por 

parte do executante, do próprio ritmo e do selecionado pelos estímulos externos. As atividades rítmicas podem ser individuais ou em 

grupo, permitindo à criança o desenvolvimento do senso rítmico por meio do autoconhecimento e da expressão corporal, podendo 

utilizar sua capacidade de movimento com maior inteligência, autonomia, responsabilidade e sensibilidade. Elas possuem caráter 

exclusivamente recreativo e enfatizam a percepção auditiva e cinestésica. 

Elas dividem-se em: 

• Brinquedos Cantados: são atividades rítmicas, com estruturas semelhantes às das atividades de baixa organização, cuja 

diferença está na utilização do ritmo como estímulo principal. O objetivo principal, no aspecto perceptocognitivo, é estimular 
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a criatividade, que surge naturalmente por meio de brincadeiras do repertório diário, do folclore tradicional ou de atividades 

contemporâneas; no aspecto socioafetivo, é canalizar as energias, liberando as tensões nervosas e levando à descoberta 

da arte como forma de expressão. Ex: a canoa virou; cai-cai balão; sapo cururu 

• Exercícios Ritmados: são atividades rítmicas, com estruturas semelhantes às das atividades de postura e locomoção e 

atividades de autocontrole, em que a diferença é a utilização do ritmo como estímulo principal. O objetivo maior destas 

atividades é estimular os movimentos naturais, no aspecto fisicomotor, e o ritmo próprio de cada criança, no aspecto 

perceptocognitivo. Ex: bandinha; marcha soldado; laranja da China 

• Danças folclóricas: são atividades rítmicas, com estruturas semelhantes às das atividades pré-esportivas, em que a 

diferença entre elas é a utilização do ritmo como estímulo principal, com ênfase para a coreografia em vez de estratégias 

de ataque e defesa. São atividades que exigem mais organização que os brinquedos cantados. No aspecto socioafetivo, 

buscam desenvolver a autoexpressão, e, no perceptocognitivo, as qualidades do movimento expressivo. Ex: frevo; bumba-

meu-boi; danças gaúchas 

Observação: No Brasil, a diversidade cultural tem na dança uma de suas expressões mais significativas trazidas pelos 

africanos; danças relativas aos mais diversos rituais; danças aprendidas com os vizinhos de fronteira. Essas inúmeras 

influências foram incorporadas preservando suas características, transformando-se e multiplicando-se, constituindo um 

variado leque de possibilidades de aprendizagem. Os conteúdos são amplos e diversificados, de acordo com o local em 

que a escola está inserida. 

 Atividades de Autocontrole: são constituídas de exercícios, cujo objetivo, além da exploração do corpo do executante, é o 

conhecimento dos limites e das potencialidades de sua própria capacidade motora. Os exercícios devem ser propostos sempre na 

forma de desafios, em que o encorajamento deve fazer parte do processo, para desenvolver a confiança dos alunos em si próprios, 

nos colegas e no professor, obtendo sucesso naquilo que realizam. 

 Elas dividem-se em: 
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• Exercícios com materiais: são atividades de autocontrole, cuja ênfase do exercício está na capacidade de o executante 

conhecer e compreender seus próprios limites e potencialidades, sendo a complexidade estabelecida pelo desafio ao 

executante de controlar seu corpo em relação às características do material (forma, dimensões, textura etc). Estas 

atividades, se orientadas no aspecto perceptocognitivo, têm como objetivo desenvolver a percepção do corpo em relação 

aos objetivos, e, na capacidade fisicomotora, as aptidões físicas e as habilidades motoras. Ex: saltar sobre um banco, 

caminhar sobre materiais diversos, atividades com materiais variados (cordas, arcos, bolas etc). 

• Exercícios sem materiais: são atividades de autocontrole, cuja ênfase do exercício está na capacidade de o executante 

conhecer e compreender seus próprios limites e potencialidades, sendo a complexidade estabelecida pelo desafio ao 

executante em controlar seu corpo tanto em situações estáticas quanto dinâmicas. Observa-se que os exercícios sem 

materiais são individuais e que, se orientados no aspecto perceptocognitivo, desenvolverão a percepção do corpo em 

relação a si próprio, e, no aspecto fisicomotor, as habilidades motoras. Ex: caminhar na ponta dos pés e dos calcanhares; 

executar uma estrela (roda). 

 Atividades Pré-esportivas: são constituídas de jogos de média complexidade (caracterização de regras adaptadas ao 

esporte formal), cujo objetivo é, além da aquisição de noções de espaço e tempo, a adaptação à variabilidade dos estímulos 

ambientais. Podemos transformar um Jogo de Baixa Organização num Jogo Pré-esportivo, à medida que se organiza sua estrutura 

de forma mais complexa, com a inclusão gradativa de regras, mantendo o caráter recreativo e coletivo. Essa adaptação pode ser 

feita tanto pelo professor quanto pelos alunos. 

 Observação: Dentro dos jogos de Baixa Organização, os Jogos de Interpretação são os que menos se adaptam à inclusão de 

regras. Já os Jogos em Linha, Jogos em Círculo e Jogos de Corrida Variada têm altas potencialidades para se transformar, dentro 

das atividades pré-esportivas, em Jogos de Destreza Aberta ou Jogos de Destreza Fechada. 

� Jogos de Destreza Aberta: são atividades pré-esportivas nas quais a ênfase do jogo está na percepção e na adaptação às 

constantes modificações dos estímulos do ambiente (com preferência a variáveis de espaço, tempo, figuras e alvos), 

principalmente no que se refere à reestruturação do plano motor. Aqui, as atividades em grupo procuram desenvolver, no 
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aspecto socioafetivo, a inter-relação pessoal e a atenção, pois, durante o jogo, a situação ambiental pode ser alterada e os 

colegas podem interferir no sucesso da tarefa a ser executada. Na capacidade perceptocognitiva, despertam, no aluno, a 

iniciativa para trocar intenções motoras e se perceber no espaço amplo para atingir seus objetivos. Ex: caçador; minifutebol 

(duplas) 

� Jogos de Destreza Fechada: são atividades pré-esportivas nas quais a ênfase do jogo está na percepção e na adaptação 

aos estímulos pré-fixados do ambiente (com referência a variáveis de espaço, tempo, figuras e alvos), principalmente no 

que diz respeito à precisão de movimentos. Nestas atividades não ocorrem alterações ambientais, nem interferência de 

adversários. Estes jogos visam desenvolver a habilidade individual, oferecendo situações em que o aluno aprimora seus 

movimentos. No aspecto socioafetivo, estimulam a cooperação, e, no aspecto cognitivo, desenvolvem a coordenação 

visomotora. Ex: boliche; tiro ao alvo; arremesso do arco 

 Jogos de Tabuleiro, de Mesa e Pedagógico: são geralmente utilizados em dias de chuva ou de acordo com o objetivo da 

aula do professor. Dividem-se em:  

Jogos de Tabuleiro (dama, ludo, xadrez...) 

Jogos de Mesa (cartas, ping-pong, futebol de botão, fla-flu...) 

Jogos Pedagógicos (caça-palavras, figura-fundo, dominó, quebra-cabeça, memória, vareta, lego, jogos de encaixe, Perfil,      

Cara-a-Cara, Jogo da Vida, Detetive...) 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno a prática 

de atividades de movimento e a 

exploração e desenvolvimento 

das habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, 

para o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, equilíbrio, 

coordenação motora geral, 

• Promover ao aluno a prática de 

atividades de movimento e a 

exploração e desenvolvimento 

das habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, 

para o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, equilíbrio, 

coordenação motora geral, 

• Propiciar ao aluno a prática de 

atividades de movimento e a 

exploração e desenvolvimento 

das habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, 

para o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, equilíbrio, 

coordenação motora geral, 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

lateralidade, ritmo, relaxamento, 

respiração, organização 

espacial e estruturação 

temporal), enfatizando as 

variáveis: esquema corporal, 

equilíbrio e coordenação motora 

geral, procurando adotar 

atitudes de respeito, 

cooperação e solidariedade 

lateralidade, ritmo, relaxamento, 

respiração, organização 

espacial e estruturação 

temporal), enfatizando as 

variáveis: lateralidade, 

organização espacial e 

estruturação temporal, 

procurando adotar atitudes de 

respeito, cooperação e 

solidariedade 

lateralidade, ritmo, relaxamento, 

respiração, organização 

espacial e estruturação 

temporal), enfatizando as 

variáveis: ritmo, relaxamento e 

respiração, adotando atitudes 

de respeito, cooperação e 

solidariedade 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Reconhece, nomeia e indica as 

partes do próprio corpo 

• Executa as habilidades 

fisicomotoras básicas 

(manipulação, locomoção e 

estabilização) na prática de 

atividades de movimento como 

forma de exploração dos 

mesmos 

• Demonstra suas possibilidades 

• Reconhece, nomeia e indica 

adequadamente as partes do 

próprio corpo  

• Executa as habilidades 

fisicomotoras básicas 

(manipulação, locomoção e 

estabilização) na prática de 

atividades de movimento  

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais na prática 

• Reconhece, nomeia e indica 

corretamente as partes do 

próprio corpo e as do outro 

• Executa de forma adequada as 

habilidades fisicomotoras 

básicas na prática de atividades 

de movimento 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais na prática 

de atividades de movimento 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e limitações corporais na prática 

de atividades de movimento 

• Relaciona-se com o grupo de 

acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Localiza a si próprio no espaço 

escolar 

de atividades de movimento 

• Relaciona-se com o grupo 

procurando adotar atitudes de 

respeito, de acordo com as 

regras de convivência no 

contexto escolar 

• Localiza a si próprio e se 

localiza no espaço escolar, 

localizando objetos e pessoas 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, 

de acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Localiza a si próprio e se 

localiza no espaço escolar, 

localizando objetos e pessoas 

Habilidades 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

e superfícies 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Quadrupedar em diferentes 

direções 

• Caminhar e saltar por planos 

altos 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

e superfícies 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Quadrupedar em diferentes 

direções 

• Caminhar e saltar por planos 

altos 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

e superfícies 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Quadrupedar em diferentes 

direções 

• Caminhar e saltar por planos 

altos 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Deslizar/escorregar por planos 

inclinados 

• Correr desviando-se de objetos 

• Saltitar em deslocamento e com 

alternância rítmica 

• Deslocar-se, apoiando-se 

invertidamente em diferentes 

direções 

• Pular por obstáculos em 

diferentes níveis 

• Saltar com diferentes 

combinações e de superfícies 

mais altas 

• Saltar horizontalmente 

(ginástica e dança) 

• Trotar variando a corrida 

• Executar movimentos 

combinados de forma simples 

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Deslizar/escorregar por planos 

inclinados 

• Correr desviando-se de objetos 

• Saltitar em deslocamento e com 

alternância rítmica 

• Deslocar-se, apoiando-se 

invertidamente em diferentes 

direções 

• Pular por obstáculos em 

diferentes níveis 

• Saltar com diferentes 

combinações e de superfícies 

mais altas 

• Saltar horizontalmente 

(ginástica e dança) 

• Trotar variando a corrida 

• Executar movimentos 

combinados de forma simples 

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Deslizar/escorregar por planos 

inclinados 

• Correr desviando-se de objetos 

• Saltitar em deslocamento e com 

alternância rítmica 

• Deslocar-se, apoiando-se 

invertidamente em diferentes 

direções 

• Pular por obstáculos em 

diferentes níveis 

• Saltar com diferentes 

combinações e de superfícies 

mais altas 

• Saltar horizontalmente 

(ginástica e dança) 

• Trotar variando a corrida 

• Executar movimentos 

combinados de forma simples 

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Pegar e soltar diferentes objetos 

• Manusear diferentes materiais 

• Empurrar e puxar objetos ou 

pessoas 

• Lançar e rolar objetos de 

diferentes formas e em 

diferentes distâncias e direções 

• Apanhar e rebater uma bola 

• Deslocar-se de diferentes 

formas pelo chão e em planos 

elevados em diferentes direções 

• Chutar a bola em diferentes 

direções 

• Conduzir e chutar a bola 

•  Lançar e chutar de maneira 

combinada e em diferentes 

distâncias 

• Quicar a bola de maneira 

simples introduzindo o 

deslocamento  

• Deslocar-se conduzindo a bola 

• Pegar e soltar diferentes objetos 

• Manusear diferentes materiais 

• Empurrar e puxar objetos ou 

pessoas 

• Lançar e rolar objetos de 

diferentes formas e em 

diferentes distâncias e direções 

• Apanhar e rebater uma bola 

• Deslocar-se de diferentes 

formas pelo chão e em planos 

elevados em diferentes direções 

• Chutar a bola em diferentes 

direções 

• Conduzir e chutar a bola 

•  Lançar e chutar de maneira 

combinada e em diferentes 

distâncias 

• Quicar a bola de maneira 

simples introduzindo o 

deslocamento  

• Deslocar-se conduzindo a bola 

• Pegar e soltar diferentes objetos 

• Manusear diferentes materiais 

• Empurrar e puxar objetos ou 

pessoas 

• Lançar e rolar objetos de 

diferentes formas e em 

diferentes distâncias e direções 

• Apanhar e rebater uma bola 

• Deslocar-se de diferentes 

formas pelo chão e em planos 

elevados em diferentes direções 

• Chutar a bola em diferentes 

direções 

• Conduzir e chutar a bola 

•  Lançar e chutar de maneira 

combinada e em diferentes 

distâncias 

• Quicar a bola de maneira 

simples introduzindo o 

deslocamento  

• Deslocar-se conduzindo a bola 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

com o pé 

• Executar movimentos 

combinados de forma simples 

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Balançar e/ou inclinar o corpo 

• Alongar, nos diferentes planos 

• Virar para um lado e para o 

outro 

• Equilibrar-se nos diferentes 

planos, introduzindo mudanças 

posturais 

• Equilibrar diferentes materiais 

• Girar o corpo 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos 

com o pé 

• Executar movimentos 

combinados de forma simples 

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Balançar e/ou inclinar o corpo 

• Alongar, nos diferentes planos 

• Virar para um lado e para o 

outro 

• Equilibrar-se nos diferentes 

planos, introduzindo mudanças 

posturais 

• Equilibrar diferentes materiais 

• Girar o corpo 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos 

com o pé 

• Executar movimentos 

combinados de forma simples 

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Balançar e/ou inclinar o corpo 

• Alongar, nos diferentes planos 

• Virar para um lado e para o 

outro 

• Equilibrar-se nos diferentes 

planos, introduzindo mudanças 

posturais 

• Equilibrar diferentes materiais 

• Girar o corpo 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

combinados de forma simples 

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que 

for solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente vários estímulos, 

diferenciando os sons do 

ambiente, cores básicas, formas 

geométricas simples, letras e 

números 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

combinados de forma simples 

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que 

for solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente vários estímulos, 

diferenciando os sons do 

ambiente, cores básicas, formas 

geométricas simples, letras e 

números 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

combinados de forma simples 

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que 

for solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente vários estímulos, 

diferenciando os sons do 

ambiente, cores básicas, formas 

geométricas simples, letras e 

números 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres  

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Representar situações 

solicitadas 

•  Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Reproduzir e imitar movimentos 

combinados 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres  

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Representar situações 

solicitadas 

•  Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Reproduzir e imitar movimentos 

combinados 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres  

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Representar situações 

solicitadas 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Reproduzir e imitar movimentos 

combinados 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 



 

1º ano 1º trimestre 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos  

Conceitos 

Conteúdos 

Jogos de baixa organização

•  Jogos de Corridas Variadas

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação

Atividades de postura e 

locomoção:

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

 2º trimestre 

Reconhecer, reproduzir e criar 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

materiais

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos

 

ogos de baixa organização: 

Jogos de Corridas Variadas 

Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

Exercícios de criação de 

Jogos de baixa organização: 

•  Jogos de Corridas Variadas 

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

Jogos de 

•  

•  

• Jogos em Círculo

• Jogos de Interpretação

•  

movimentos

23 

3º trimestre 

materiais 

Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

 

Jogos de baixa organização: 

 Jogos de Corridas Variadas 

 Jogos em Linha 

Jogos em Círculo 

Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

 Exercícios de criação de 

movimentos 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno a prática 

de atividades de movimento, o 

desenvolvimento e a ampliação 

das habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, 

para o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 

• Promover ao aluno a prática de 

atividades de movimento e a 

ampliação das habilidades 

fisicomotoras (manipulativas, 

locomotoras e estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, 

para o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 

motora geral, relaxamento, 

• Propiciar ao aluno a prática de 

atividades de movimento e a 

ampliação das habilidades 

fisicomotoras (manipulativas, 

locomotoras e estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, 

para o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, equilíbrio, 

coordenação motora geral, 

lateralidade, ritmo, relaxamento, 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

motora geral, relaxamento, 

respiração, organização 

espacial  e estruturação 

temporal), enfatizando as 

variáveis: esquema corporal, 

equilíbrio e coordenação motora 

geral,  procurando adotar 

atitudes de respeito, 

cooperação e solidariedade 

respiração, organização 

espacial e estruturação 

temporal), enfatizando as 

variáveis: lateralidade, 

organização espacial e 

estruturação temporal, 

procurando adotar atitudes de 

respeito, cooperação e 

solidariedade 

respiração, organização 

espacial e estruturação 

temporal), enfatizando as 

variáveis: ritmo, relaxamento e 

respiração, adotando atitudes 

de respeito, cooperação e 

solidariedade 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Utiliza adequadamente as 

habilidades fisicomotoras 

básicas (manipulação, 

locomoção e estabilização) na 

prática de atividades de 

movimento 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais na prática 

de atividades de movimento  

• Relaciona-se com o grupo, de 

acordo com as regras de 

• Utiliza e amplia as habilidades 

fisicomotoras básicas 

(manipulação, locomoção e 

estabilização) na prática de 

atividades de movimento 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais na prática 

de atividades de movimento 

• Relaciona-se com o grupo 

procurando adotar atitudes de 

respeito, de acordo com as 

• Utiliza adequadamente e amplia 

as habilidades fisicomotoras 

básicas na prática de atividades 

de movimento 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais na prática 

de atividades de movimento 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, 

de acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

convivência no contexto escolar regras de convivência no 

contexto escolar 

Habilidades 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

e superfícies 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Quadrupedar em diferentes 

direções 

• Correr quicando a bola 

desviando-se de objetos 

• Correr e saltar de forma 

combinada 

• Saltar horizontalmente 

(ginástica e dança) 

• Saltar/pular alturas e distâncias 

de diferentes formas 

• Deslocar-se, apoiando-se 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

e superfícies 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Quadrupedar em diferentes 

direções 

• Correr quicando a bola 

desviando-se de objetos 

• Correr e saltar de forma 

combinada 

• Saltar horizontalmente 

(ginástica e dança) 

• Saltar/pular alturas e distâncias 

de diferentes formas 

• Deslocar-se, apoiando-se 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

e superfícies 

• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Quadrupedar em diferentes 

direções 

• Correr quicando a bola 

desviando-se de objetos 

• Correr e saltar de forma 

combinada 

• Saltar horizontalmente 

(ginástica e dança) 

• Saltar/pular alturas e distâncias 

de diferentes formas 

• Deslocar-se, apoiando-se 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

invertidamente em diferentes 

direções e velocidades 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Apanhar e rebater uma bola 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes níveis, 

alcances e direções 

• Chutar a bola em diferentes 

direções e distâncias 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções 

• Conduzir e chutar a bola 

•  Passar e receber a bola ou 

invertidamente em diferentes 

direções e velocidades 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Apanhar e rebater uma bola  

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes níveis, 

alcances e direções 

• Chutar a bola em diferentes 

direções e distâncias 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções 

• Conduzir e chutar a bola 

•  Passar e receber a bola ou 

invertidamente em diferentes 

direções e velocidades 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Apanhar e rebater uma bola 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes níveis, 

alcances e direções 

• Chutar a bola em diferentes 

direções e distâncias 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções 

• Conduzir e chutar a bola 

•  Passar e receber a bola ou 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

outro objeto de diferentes 

formas e direções, com e sem 

deslocamento 

• Quicar a bola em diferentes 

níveis e direções 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras 

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos 

• Virar o corpo para receber 

diferentes objetos 

•  Equilibrar-se com e sem 

deslocamento, nos diferentes 

segmentos corporais e 

equilibrando materiais 

• Executar o rolo de frente e o 

rolo de costas de forma simples 

outro objeto de diferentes 

formas e direções, com e sem 

deslocamento 

• Quicar a bola em diferentes 

níveis e direções 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos 

• Virar o corpo para receber 

diferentes objetos 

•  Equilibrar-se com e sem 

deslocamento, nos diferentes 

segmentos corporais e 

equilibrando materiais 

• Executar o rolo de frente e o 

rolo de costas de forma simples 

outro objeto de diferentes 

formas e direções, com e sem 

deslocamento 

• Quicar a bola em diferentes 

níveis e direções 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos 

• Virar o corpo para receber 

diferentes objetos 

•  Equilibrar-se com e sem 

deslocamento, nos diferentes 

segmentos corporais e 

equilibrando materiais 

• Executar o rolo de frente e o 

rolo de costas de forma simples 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras 

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que 

for solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente diferentes 

estímulos, diferenciando e 

agrupando por categorias 

(animais, meios de transporte, 

letras, números, formas 

geométricas, cores, sons do 

ambiente) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que 

for solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente diferentes 

estímulos, diferenciando e 

agrupando por categorias 

(animais, meios de transporte, 

letras, números, formas 

geométricas, cores, sons do 

ambiente) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras 

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que 

for solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente diferentes 

estímulos, diferenciando e 

agrupando por categorias 

(animais, meios de transporte, 

letras, números, formas 

geométricas, cores, sons do 

ambiente) 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres  

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Representar situações 

solicitadas 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres  

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Representar situações 

solicitadas 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por   

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Representar situações 

solicitadas 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 



 

2º ano 1º trimestre 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

Conceitos 

Conteúdos 

Jogos de baixa organização:

•  Jogos de Corridas Variadas

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

 2º trimestre 

de diferentes estímulos 

Criar sons ritmados com ou sem 

Reconhecer, reproduzir e criar 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

meio

sonoros

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos

rganização: 

Jogos de Corridas Variadas 

Jogos de baixa organização: 

•  Jogos de Corridas Variadas 

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

Jogos de

•  

•  

• Jogos em Círculo

34 

3º trimestre 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

 

Jogos de baixa organização: 

 Jogos de Corridas Variadas 

 Jogos em Linha 

Jogos em Círculo 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou  não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno a prática 

de atividades de movimento e a 

ampliação das habilidades 

fisicomotoras (manipulativas, 

locomotoras e estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, para 

o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 

motora geral, relaxamento, 

• Promover ao aluno a prática de 

atividades de movimento, a 

ampliação e a combinação das 

habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, para 

o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 

• Propiciar ao aluno a prática de 

atividades de movimento, a 

ampliação e a combinação das 

habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, para 

o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras 

(esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

respiração, organização espacial 

e estruturação temporal), 

enfatizando as variáveis: 

esquema corporal, equilíbrio e 

coordenação motora geral, 

procurando adotar atitudes de 

respeito, cooperação e 

solidariedade 

motora geral, relaxamento, 

respiração, organização espacial 

e estruturação temporal), 

enfatizando as variáveis: 

lateralidade, organização 

espacial e estruturação 

temporal, procurando adotar 

atitudes de respeito, cooperação 

e solidariedade 

motora geral, relaxamento, 

respiração, organização espacial 

e estruturação temporal), 

enfatizando as variáveis: ritmo, 

relaxamento e respiração, 

adotando atitudes de respeito, 

cooperação e solidariedade 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Combina as habilidades 

fisicomotoras básicas por meio 

da prática de atividades de 

movimento 

•  Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais na prática 

de atividades de movimento 

•  Interage no grupo, procurando 

adotar atitudes cooperativas e 

solidárias, de acordo com as 

regras de convivência no 

• Combina e amplia as 

habilidades fisicomotoras 

básicas por meio da prática de 

atividades de movimento 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais 

procurando superá-las, no 

contexto da aula 

•  Interage no grupo, procurando 

adotar atitudes cooperativas e 

solidárias, de acordo com as 

• Combina de forma adequada e 

amplia as habilidades 

fisicomotoras fundamentais por 

meio da prática de atividades de 

movimento. 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações corporais 

procurando superá-las, no 

contexto da aula. 

• Interage no grupo, adotando 

atitudes cooperativas e 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

contexto escolar regras de convivência no 

contexto escolar 

solidárias, de acordo com as 

regras de convivência no 

contexto escolar 

Habilidades 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas grupado 

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

• Desviar-se de objetos utilizando 

movimentações e materiais 

variados 

• Deslocar-se, desviando-se de 

objetos, quicando a bola ou 

conduzindo-a com o pé em 

velocidade variada 

• Saltar/pular diferentes distâncias 

e alturas 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas grupado 

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

• Desviar-se de objetos utilizando 

movimentações e materiais 

variados 

• Deslocar-se, desviando-se de 

objetos, quicando a bola ou 

conduzindo-a com o pé em 

velocidade variada 

• Saltar/pular diferentes distâncias 

e alturas 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas grupado 

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

• Desviar-se de objetos utilizando 

movimentações e materiais 

variados 

• Deslocar-se, desviando-se de 

objetos, quicando a bola ou 

conduzindo-a com o pé em 

velocidade variada 

• Saltar/pular diferentes distâncias 

e alturas 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Saltar verticalmente de forma 

estendida e grupada (ginástica) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes 

direções e níveis 

• Chutar a bola de diferentes 

distâncias e direções 

• Conduzir a bola com o pé, em 

diferentes direções e distâncias 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto, de diferentes formas e 

direções, com deslocamentos 

• Saltar verticalmente de forma 

estendida e grupada (ginástica) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes 

direções e níveis 

• Chutar a bola de diferentes 

distâncias e direções 

• Conduzir a bola com o pé, em 

diferentes direções e distâncias 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto, de diferentes formas e 

direções, com deslocamentos 

• Saltar verticalmente de forma 

estendida e grupada (ginástica) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes 

direções e níveis 

• Chutar a bola de diferentes 

distâncias e direções 

• Conduzir a bola com o pé, em 

diferentes direções e distâncias 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto, de diferentes formas e 

direções, com deslocamentos 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

variados 

• Quicar a bola de forma contínua 

em diferentes direções e níveis, 

com e sem deslocamento 

• Deslocar-se, desviando-se de 

objetos, quicando a bola ou 

conduzindo-a com o pé em 

velocidade variada 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se com e sem 

deslocamento equilibrando 

diferentes materiais com 

mudanças posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

variados 

• Quicar a bola de forma contínua 

em diferentes direções e níveis, 

com e sem deslocamento 

• Deslocar-se, desviando-se de 

objetos, quicando a bola ou 

conduzindo-a com o pé em 

velocidade variada 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se com e sem 

deslocamento equilibrando 

diferentes materiais com 

mudanças posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

variados 

• Quicar a bola de forma contínua 

em diferentes direções e níveis, 

com e sem deslocamento 

• Deslocar-se, desviando-se de 

objetos, quicando a bola ou 

conduzindo-a com o pé em 

velocidade variada 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se com e sem 

deslocamento equilibrando 

diferentes materiais com 

mudanças posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 



43 

 

3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas grupado 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que for 

solicitado e demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente diferentes 

estímulos, identificando de uma 

forma mais detalhada 

sons/grafia, figuras, objetos, 

cores e outros 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas grupado 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que for 

solicitado e demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente diferentes 

estímulos, identificando de uma 

forma mais detalhada 

sons/grafia, figuras, objetos, 

cores e outros 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas grupado 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Cumprir ordens verbais e não 

verbais, de acordo com o que for 

solicitado e demonstrado pelo 

professor 

• Discriminar visual e 

auditivamente diferentes 

estímulos, identificando de uma 

forma mais detalhada 

sons/grafia, figuras, objetos, 

cores e outros 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações  

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações  

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações  

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 



 

3º ano 1º trimestre 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

Conceitos 

Conteúdos 

Jogos de baixa organização:

•  Jogos de Corridas Variadas

•  Jogos em Linha 

 2º trimestre 

de diferentes estímulos 

Criar sons ritmados com ou sem 

Reconhecer, reproduzir e criar 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• 

•   

rganização: 

Jogos de Corridas Variadas 

Jogos de baixa organização: 

•  Jogos de Corridas Variadas 

•  Jogos em Linha 

Jogos de 

• 

• 

45 

3º trimestre 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

 Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

  Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

 

Jogos de baixa organização: 

  Jogos de Corridas Variadas 

  Jogos em Linha 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno a prática 

de atividades de movimento, a 

ampliação e a combinação das 

habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, para 

o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras de 

esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 

• Promover ao aluno a prática de 

atividades de movimento, a 

ampliação, combinação e a 

aplicação das habilidades 

fisicomotoras (manipulativas, 

locomotoras e estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, para 

o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras de 

esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 

• Propiciar ao aluno a prática de 

atividades de movimento, a 

ampliação, combinação e a 

aplicação das habilidades 

fisicomotoras e 

perceptocognitivas básicas, para 

o desenvolvimento da 

consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das 

variáveis psicomotoras de 

esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, ritmo, coordenação 

motora geral, relaxamento, 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

motora geral, relaxamento, 

respiração, organização espacial  

e estruturação temporal , 

enfatizando as variáveis: 

esquema corporal, equilíbrio e 

coordenação motora geral, 

procurando adotar atitudes de 

cooperação, respeito e 

solidariedade 

motora geral, relaxamento, 

respiração, organização espacial 

e estruturação temporal, 

enfatizando as variáveis: 

lateralidade, organização 

espacial e estruturação 

temporal, procurando adotar 

atitudes de cooperação, respeito 

e solidariedade 

respiração, organização espacial 

e estruturação temporal, 

enfatizando as variáveis: ritmo, 

relaxamento e respiração, a fim 

de que o aluno interaja e 

participe no grupo, adotando 

atitudes de cooperação, respeito 

e solidariedade 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Combina e amplia as 

habilidades fisicomotoras 

básicas por meio da prática de 

atividades de movimento 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais na prática 

de atividades de movimento 

• Interage no grupo procurando 

adotar atitudes cooperativas e 

solidárias, de acordo com as 

regras de convivência no 

• Combina, amplia e aplica as 

habilidades fisicomotoras 

básicas por meio da prática de 

atividades de movimento 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais procurando 

superá-las no contexto da aula 

• Interage no grupo procurando 

adotar atitudes cooperativas e 

solidárias, de acordo com as 

regras de convivência no 

• Combina e aplica 

adequadamente e amplia as 

habilidades fisicomotoras 

básicas por meio da prática de 

atividades de movimento. 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais procurando 

superá-las no contexto da aula. 

• Interage no grupo adotando 

atitudes cooperativas e 

solidárias, de acordo com as 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

contexto escolar contexto escolar regras de convivência no 

contexto escolar 

Habilidades 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e de 

costas grupado, em diferentes 

situações de aprendizagem, 

combinando-o com outras 

habilidades (caminhar, correr, 

saltitar, trotar, saltar) 

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

desviando-se de obstáculos 

• Saltar/pular diferentes distâncias 

e alturas 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Saltar verticalmente de forma 

carpada e afastada 

• Combinar diferentes habilidades 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e de 

costas grupado, em diferentes 

situações de aprendizagem, 

combinando-o com outras 

habilidades (caminhar, correr, 

saltitar, trotar, saltar) 

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

desviando-se de obstáculos 

• Saltar/pular diferentes distâncias 

e alturas 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Saltar verticalmente de forma 

carpada e afastada 

• Combinar diferentes habilidades 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e de 

costas grupado, em diferentes 

situações de aprendizagem, 

combinando-o com outras 

habilidades (caminhar, correr, 

saltitar, trotar, saltar) 

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

desviando-se de obstáculos 

• Saltar/pular diferentes distâncias 

e alturas 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Saltar verticalmente de forma 

carpada e afastada 

• Combinar diferentes habilidades 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos com deslocamento 

• Chutar a bola de diferentes 

distâncias, níveis e direções 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto, com e sem deslocamento 

e em níveis, direções e alcances 

variados 

• Quicar a bola em diferentes 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos com deslocamento 

• Chutar a bola de diferentes 

distâncias, níveis e direções 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto, com e sem deslocamento 

e em níveis, direções e alcances 

variados 

• Quicar a bola em diferentes 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e em diferentes 

distâncias, esforços e direções 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos com deslocamento 

• Chutar a bola de diferentes 

distâncias, níveis e direções 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto, com e sem deslocamento 

e em níveis, direções e alcances 

variados 

• Quicar a bola em diferentes 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Combinar diferentes habilidades  

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, com mudanças 

posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Executar o rolo de frente e de 

costas grupado, em diferentes 

situações de aprendizagem, 

combinando-o com outras 

habilidades (caminhar, correr, 

saltitar, trotar, saltar) 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, com mudanças 

posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Executar o rolo de frente e de 

costas grupado, em diferentes 

situações de aprendizagem, 

combinando-o com outras 

habilidades (caminhar, correr, 

saltitar, trotar, saltar) 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, com mudanças 

posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Executar o rolo de frente e de 

costas grupado, em diferentes 

situações de aprendizagem, 

combinando-o com outras 

habilidades (caminhar, correr, 

saltitar, trotar, saltar) 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado  

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres  

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado  

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado  

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de  diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de  diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais por 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 



 

4º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

Jogos de baixa organização:

•  Jogos de Corridas Variadas

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação

Atividades de postura e 

locomoção:

•  Exercícios de criação de 

 2º trimestre 

rganização: 

Jogos de Corridas Variadas 

Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

Exercícios de criação de 

Jogos de baixa organização: 

•  Jogos de Corridas Variadas 

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

Jogos de 

• 

• 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

 

Jogos de baixa organização: 

  Jogos de Corridas Variadas 

  Jogos em Linha 

 Jogos em Círculo 

 Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

locomoção: 

  Exercícios de criação de 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno a prática 

de atividades de movimento, a 

combinação e a aplicação das 

habilidades fisicomotoras 

(manipulativas, locomotoras e 

estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, nos 

contextos pré-esportivo e 

recreacional, para o 

desenvolvimento da consciência 

corporal e espaçotemporal, por 

meio das variáveis 

psicomotoras, adotando atitudes 

• Promover ao aluno a prática de 

atividades de movimento e a 

aplicação das habilidades 

fisicomotoras (manipulativas, 

locomotoras e estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas, nos 

contextos pré-esportivo e 

recreacional, para o 

desenvolvimento da consciência 

corporal e espaçotemporal, por 

meio das variáveis 

psicomotoras, adotando atitudes 

de cooperação, solidariedade, 

• Propiciar ao aluno a prática de 

atividades de movimento e a 

aplicação das habilidades 

fisicomotoras e 

perceptocognitivas básicas, nos 

contextos pré-esportivo e 

recreacional, para o 

desenvolvimento da consciência 

corporal e espaçotemporal, por 

meio das variáveis 

psicomotoras, adotando atitudes 

de cooperação, solidariedade e 

respeito à individualidade e à 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

de cooperação, solidariedade, 

procurando  respeitar a 

individualidade e a coletividade 

procurando respeitar a 

individualidade e a coletividade 

coletividade 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Aplica as habilidades 

fisicomotoras básicas na prática 

de atividades de movimento nos 

contextos pré-esportivo e 

recreacional 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais de forma a 

poder estabelecer algumas 

metas pessoais no contexto da 

aula 

• Interage no grupo procurando 

adotar atitudes de cooperação, 

solidariedade e respeito, de 

acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Aplica as habilidades 

fisicomotoras básicas na prática 

de atividades de movimento nos 

contextos pré-esportivo e 

recreacional 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais de forma a 

poder estabelecer e superar 

algumas metas pessoais no 

contexto da aula 

• Interage no grupo procurando 

adotar atitudes de cooperação, 

solidariedade e respeito à 

individualidade e à coletividade, 

de acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Aplica, de forma adequada, as 

habilidades fisicomotoras 

básicas na prática de atividades 

de movimento nos contextos 

pré-esportivo e recreacional. 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais de forma a 

poder estabelecer e superar 

algumas metas pessoais no 

contexto da aula 

• Interage no grupo adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade e respeito à 

individualidade e à coletividade, 

de acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e de 

costas de forma carpada e 

afastada  

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

• Correr e pular/saltar diferentes 

distâncias e alturas 

• Saltar estendido com meio giro 

(ginástica) 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Desviar-se de acordo com a 

situação de jogo, ampliando e 

reduzindo espaços 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e de 

costas de forma carpada e 

afastada  

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

• Correr e pular/saltar diferentes 

distâncias e alturas 

• Saltar estendido com meio giro 

(ginástica) 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Desviar-se de acordo com a 

situação de jogo, ampliando e 

reduzindo espaços 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 

Habilidades Fisicomotoras de 

Locomoção 

• Executar o rolo de frente e de 

costas de forma carpada e 

afastada  

• Correr em diferentes 

velocidades e direções 

• Correr e pular/saltar diferentes 

distâncias e alturas 

• Saltar estendido com meio giro 

(ginástica) 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Desviar-se de acordo com a 

situação de jogo, ampliando e 

reduzindo espaços 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Manipulação 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Manusear diferentes materiais 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes 

direções e níveis com 

deslocamentos variados 

• Chutar a bola em alvos pré-

determinados e em diferentes 

distâncias e alturas (níveis) 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Passar e receber a bola com e 

sem deslocamento, nas 

diferentes posições, direções, 

níveis e alcances variados  

• Quicar a bola em diferentes 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Combinar diferentes habilidades 

• Manusear diferentes materiais 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes 

direções e níveis com 

deslocamentos variados 

• Chutar a bola em alvos pré-

determinados e em diferentes 

distâncias e alturas (níveis) 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Passar e receber a bola com e 

sem deslocamento, nas 

diferentes posições, direções, 

níveis e alcances variados  

• Quicar a bola em diferentes 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Combinar diferentes habilidades 

• Manusear diferentes materiais 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes 

direções e níveis com 

deslocamentos variados 

• Chutar a bola em alvos pré-

determinados e em diferentes 

distâncias e alturas (níveis) 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Passar e receber a bola com e 

sem deslocamento, nas 

diferentes posições, direções, 

níveis e alcances variados  

• Quicar a bola em diferentes 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Combinar diferentes habilidades 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, com mudanças 

posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Executar o rolo de frente e de 

costas de forma carpada e 

afastada  

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar a roda 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, com mudanças 

posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Executar o rolo de frente e de 

costas de forma carpada e 

afastada  

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar a roda 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 

fisicomotoras  

Habilidades Fisicomotoras de 

Estabilização 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, com mudanças 

posturais 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Executar o rolo de frente e de 

costas de forma carpada e 

afastada  

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar a roda 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras  

Habilidades Perceptocognitivas 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações  

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações  

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Reagir, de imediato, a diferentes 

estímulos, visual e/ou auditivo 

(freio inibitório) 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos e seres 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de 

diferentes atividades de 

movimento 

• Imitar diferentes elementos de 

acordo com o que for solicitado 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações  

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar, reproduzir 

e criar coreografias 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar, reproduzir 

e criar coreografias 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Criar movimentos com utilização 

e manipulação de materiais, por 

meio de diferentes estímulos 

sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar, reproduzir 

e criar coreografias 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 



 

5º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

Jogos de baixa organização:

•  Jogos de Corridas Variadas

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação

Atividades de postura e 

 2º trimestre 

rganização: 

Jogos de Corridas Variadas 

Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

Jogos de baixa organização: 

•  Jogos de Corridas Variadas 

•  Jogos em Linha 

• Jogos em Círculo 

• Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 

Jogos de 

• 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

 

Jogos de baixa organização: 

  Jogos de Corridas Variadas 

  Jogos em Linha 

 Jogos em Círculo 

 Jogos de Interpretação 

Atividades de postura e 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

locomoção: 

•  Exercícios de criação de 

movimentos 

• Exercícios de reprodução de 

movimentos 

Atividades rítmicas: 

• Exercícios ritmados 

• Brinquedos cantados 

Atividades de autocontrole: 

• Exercícios sem materiais 

• Exercícios com materiais 

Atividades pré-esportivas: 

• Jogos de destreza aberta 

• Jogos de destreza fechada 

Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 
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Orientações gerais para as Séries/Anos Finais  

 

As modalidades esportivas foram organizadas por trimestres sendo que, no 1º Trimestre, optamos por Atletismo e Futsal, pois 

entendemos que são movimentos naturais e que os alunos vêm com essas habilidades trabalhadas desde os anos iniciais. No 2º 

Trimestre, optamos por Handebol e Basquete, em que essas modalidades utilizam-se de habilidades parecidas e, por isso, podem 

ser trabalhadas no mesmo período. Por último, no 3º Trimestre, pensamos no Voleibol devido a sua singularidade nas habilidades 

(passe, recepção...), também pensamos na dificuldade da aquisição desses movimentos e no clima que está mais quente, 

favorecendo assim, o desenvolvimento desta modalidade esportiva. Colocamos o Futebol de Campo como sugestão para aqueles 

que possuem perto da sua escola o campo da comunidade. Caso não haja este espaço disponível, o professor tem autonomia para 

trabalhar outra modalidade esportiva ou alguma daquelas trabalhadas nos dois primeiros trimestres e que os alunos ainda não 

desenvolveram as aprendizagens previstas. 

Outro ponto importante para os professores que estejam interessados em participar dos Jogos Escolares é que os mesmos 

obedecem a sequência trabalhada nos planos de estudo trimestres das escolas municipais: 

1º Trimestre – Atletismo e Futsal 

2º Trimestre – Handebol e Basquete 

3º Trimestre – Voleibol e Futebol 

As modalidades de ginástica e luta, assim como as atividades rítmicas e expressivas, estão incluídas em todos os trimestres, 

pois se sabe que são trabalhadas em função do gosto dos alunos, de suas manifestações culturais e em função dos eventos 

culturais e esportivos promovidos pela escola. Se o professor achar necessário, poderá trabalhá-las durante um trimestre inteiro.  

A modalidade esportiva Luta está contemplada em todos os trimestres, a fim de que se explorem as habilidades e conteúdos 

mínimos. Lembrando que a Luta, sendo um esporte educacional, é uma atividade humana que visa o desenvolvimento integral do 

indivíduo, sua socialização e promoção. Podem ser citados como exemplos de lutas, desde as brincadeiras de cabo-de-guerra e 

braço-de-ferro, até as práticas mais complexas da capoeira, judô e karatê.  
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No último trimestre de cada ano/série, foi incluída a modalidade esportiva Futebol (conforme cronograma dos Jogos 

Escolares), porém, se não é explorada/trabalhada na sua totalidade (habilidades, conteúdos, conceitos, competências, critérios de 

avaliação, atitudes e valores), o professor poderá dar ênfase a outra modalidade esportiva ou a atividades rítmicas e expressivas 

que achar necessário explorar e desenvolver com os alunos. 

Os Planos de Estudo organizados pela SMED são um ponto de apoio, um norteador ao processo de elaboração dos Planos 

de Estudo de cada instituição escolar. Os Planos de Trabalho trimestrais precisam ter a “cara da escola” e devem ser feitos por 

quem vive o dia a dia escolar, pois é lá que se tece o currículo. 

Consideramos relevante colocar nesse documento o quadro de habilidades, como forma de visualizar o crescente grau de 

complexidade das mesmas, lembrando sempre que as habilidades são recursivas, ou seja, dependendo do foco da aula, uma 

habilidade pode ser mais importante que a outra. 
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Quadro Geral das Habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Contra-atacar 
- Esquivar-se 
- Driblar (adversário) 
- Desviar-se (finta) 
- Marcar 
- Defender  
- Atacar 
- Deslizar/escorregar 
- Trotar/galopar 
- Saltar/pular 
- Saltitar 
- Correr 
- Caminhar 
- Quadrupedar 
- Rolar 
- Rastejar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bloquear 
- Cabecear 
- Voleiar 
- Golpear/cortar 
- Quicar/driblar 
- Receber 
- Passar 
- Dominar 
- Conduzir 
- Chutar 
- Lançar/arremessar 
- Rebater 
- Apanhar 
- Rolar 
- Empurrar 
- Puxar 
- Apreender (pegar) e 
soltar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apoiar-se 
invertidamente 
- Opor-se 
- Esquivar-se 
- Desviar-se (finta) 
- Proteger-se 
- Bloquear 
- Contrair 
- Relaxar 
- Rolar 
- Girar 
- Desequilibrar 
- Equilibrar-se 
- Alongar 
- Virar 
- Elevar-se 
- Inclinar 
- Balançar 

 
- Aplicar 
- Generalizar 
- Abstrair 
- Criticar 
- Debater 
- Interpretar 
- Sintetizar 
- Analisar 
- Transferir 
- Interagir 
- Criar 
- Reproduzir        Ritmo 
- Reconhecer 
- Dramatizar 
- Representar 
- Criar 
- Executar movimentos 
combinados 
- Imitar 
- Relatar 
- Enumerar 
- Classificar 
- Reunir 
- Separar 
- Comparar 
- Localizar-se no tempo e no 
espaço 
- Discriminar visual e 
auditivamente diferentes 
estímulos (freio inibitório) 
- Observar 
- Fixar atenção (concentrar-se) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cooperar 
- Respeitar 
- Colaborar 
- Ajudar 
- Participar 

LOCOMOÇÃO MANIPULAÇÃO ESTABILIZAÇÃO   
HABILIDADES FISICOMOTORAS HAB.PERCEPTOCOGNITIVAS HAB. SÓCIOAFETIVAS 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar a iniciação e a 

prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de atletismo, futsal, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa e participativa no 

grupo, adotando atitudes de 

cooperação, solidariedade, 

respeito à individualidade e à 

• Propiciar a iniciação e a prática 

dos movimentos específicos das 

modalidades esportivas de 

handebol, basquetebol, luta e 

ginástica, atividades rítmicas e 

expressivas e a construção de 

conhecimentos sobre o corpo, 

por meio dos quais o aluno 

interaja de forma significativa e 

participativa no grupo, adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à 

individualidade e à coletividade, 

• Proporcionar a  iniciação e a 

prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de voleibol, futebol, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa e participativa no 

grupo, adotando atitudes de 

cooperação, solidariedade, 

respeito à individualidade e à 



76 

 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

com finalidades de lazer, 

expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Executa basicamente os 

movimentos dos fundamentos 

de acordo com as modalidades 

esportivas de atletismo e futsal 

• Identifica corretamente os 

fundamentos e as regras 

básicas de acordo com as 

modalidades esportivas de 

atletismo e futsal. 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações de expressão do 

próprio corpo 

• Executa basicamente os 

movimentos dos fundamentos 

de acordo com as modalidades 

esportivas de handebol e 

basquetebol 

• Identifica corretamente os 

fundamentos e as regras 

básicas de acordo com as 

modalidades esportivas de 

handebol e basquetebol 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações de expressão do 

• Executa basicamente os 

movimentos dos fundamentos 

de acordo com as modalidades 

esportivas de voleibol e futebol 

(ou outra modalidade) 

• Identifica corretamente os 

fundamentos e as regras 

básicas de acordo com as 

modalidades esportivas de 

voleibol e futebol 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações de expressão do 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identifica algumas relações entre 

as diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Adota atitudes de cooperação e 

solidariedade, procurando 

respeitar o espaço, seus limites 

e do outro 

próprio corpo 

• Identifica algumas relações entre 

as diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Adota atitudes de cooperação e 

solidariedade, procurando 

respeitar o espaço, seus limites 

e do outro 

próprio corpo 

• Identifica algumas relações entre 

as diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Adota atitudes de cooperação e 

solidariedade, procurando 

respeitar o espaço, seus limites 

e do outro 

Habilidades 

Habilidades do Atletismo 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

Habilidades do Handebol e do 

Basquetebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

Habilidades do Voleibol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Caminhar com velocidade 

mantendo sempre o contato dos 

pés com o solo (marcha atlética) 

• Correr com velocidade utilizando 

ou não material (bastão) 

• Correr de forma contínua 

(resistência) 

• Saltar em altura e em distância 

com estilo pré-determinado 

• Saltar grupado com meio giro e 

estendido com giro completo 

(ginástica) 

• Lançar com e sem 

deslocamento (atletismo) 

• Arremessar com e sem 

deslocamento (atletismo) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Manusear diferentes materiais 

• Atacar e marcar de forma 

simples (individual) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Arremessar a bola parado e em 

suspensão 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento e em suspensão 

• Driblar/quicar a bola com e sem 

deslocamento 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Girar sobre um dos pés 

(basquete) 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Manusear diferentes materiais 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Passar e recepcionar a bola 

parado em diferentes distâncias, 

direções, esforços e modos 

• Sacar por baixo 

• Golpear a bola (com a mão) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação 

Habilidades do Futebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades do Futsal 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Atacar e marcar de forma 

simples (individual) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Chutar de diferentes distâncias e 

de modo simples (com a parte 

interna e externa) 

• Conduzir a bola com o pé de 

forma simples (parte interna e 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar de diferentes maneiras 

(grupado, afastado para frente e 

para trás) 

• Combinar deslocamento com o 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Atacar e marcar de forma 

simples (individual) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Chutar de diferentes distâncias e 

de modo simples (com a parte 

interna e externa) 

• Conduzir a bola com o pé de 

forma simples (parte interna e 

externa do pé, e alternando os 

pés) 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 



80 

 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

externa do pé, e alternando os 

pés) 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento 

• Dominar a bola de forma simples 

(com a sola) 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Cabecear a bola jogada com as 

mãos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

rolo grupado 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Girar completo sobre um pé 

• Executar o apoio invertido com 

meio giro (parada de mãos) 

• Executar o rodante 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

deslocamento 

• Dominar a bola de forma simples 

(com a sola) 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Cabecear a bola jogada com as 

mãos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar de diferentes maneiras 

(grupado, afastado para frente e 

para trás) 

• Combinar deslocamento com o 

rolo grupado 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Girar completo sobre um pé 

• Executar o apoio invertido com 

meio giro (parada de mãos) 

• Executar o rodante 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

esportivas) 

• Manusear diferentes materiais 

• Rolar de diferentes maneiras 

(grupado, afastado para frente e 

para trás) 

• Combinar deslocamento com o 

rolo grupado 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Girar completo sobre um pé 

• Executar o apoio invertido com 

meio giro (parada de mãos) 

• Executar o rodante 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação 

Conceitos 

 

Eu/Outro

Grupo/Equipe

Corpo

Parte/Todo

Dança

Regra

Jogo

Higiene

Ginástica

Movimento

Luta

Esporte

Lazer
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Atletismo: corrida aeróbica 

(aumentar progressivamente até 

6 minutos), ensino postural na 

corrida, saída baixa, corrida de 

velocidade, marcha atlética, 

salto em distância grupado, 

lançamento de pelota parado e 

em deslocamento e iniciação do 

salto em altura 

• Futsal: condução da bola (parte 

interna e externa do pé, 

condução simples alternando os 

pés), domínio (com a sola – 

feminino e masculino, com a 

coxa - masculino), passes (parte 

interna, de sola), chute (parte 

interna, de bico), marcação 

(individual), regras (noções de 

quadra e posicionamento, saída 

de bola, cobrança de tiro de 

• Handebol: drible (parado e em 

deslocamento), passe e 

recepção (ombro e ombro 

quicado e em diferentes 

distâncias), arremesso (parado e 

em suspensão), defesa 

(individual ½ quadra), ataque 

(individual), regras básicas 

(andar, 2 dribles, invasão na 

área do goleiro, cobrança de 

lateral, conhecimento da quadra 

e  posicionamento) 

• Basquetebol: recepção e dribles 

(parado e em deslocamento), 

passes (peito, quicado, por cima 

da cabeça), bandeja (só a 

passada, lado direito, lado 

esquerdo), arremesso (molde de 

arremesso, parado), marcação 

(individual ½ quadra), regras 

(tipos de infrações: andar, 2 

• Voleibol: Saque (por baixo – 

quadra de minivoleibol), 

manchete (parada), toque 

(parado), cortada (golpeio da 

mão com a bola), minivoleibol   

(2 x 2, 3 x 3), regras 

(conhecimento da quadra, 

posicionamento e rodízio, 

número de toques, invasão no 

saque, movimentos que 

caracterizam conduções) 

• Futebol: condução da bola (parte 

interna e externa do pé, 

condução simples alternando os 

pés), domínio (com a sola – 

feminino e masculino, com a 

coxa - masculino), passes (parte 

interna, de sola), chute (parte 

interna, de bico), marcação 

(individual), regras (noções de 

campo e posicionamento, tiro 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

meta, lateral e escanteio) 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de caráter 

esportivo e/ou recreativo. 

Exemplo: caratê, judô, 

taekwondo, capoeira e outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Informações históricas sobre as 

origens e características dos 

esportes trabalhados 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida 

dribles, conhecimento da quadra 

e posicionamento) 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de caráter 

esportivo e/ou recreativo. 

Exemplo: caratê, judô, 

taekwondo, capoeira e outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Informações históricas sobre as 

origens e características dos 

esportes trabalhados. 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 

inicial, cobrança de tiro de meta, 

lateral e escanteio) 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de caráter 

esportivo e/ou recreativo. 

Exemplo: caratê, judô, 

taekwondo, capoeira e outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Informações históricas sobre as 

origens e características dos 

esportes trabalhados 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Hábitos alimentares saudáveis 

• Hábitos de higiene 

• Primeiros socorros 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

roda, rodante, e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais)  

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

qualidade de vida 

• Hábitos alimentares saudáveis 

• Hábitos de higiene 

• Primeiros socorros 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

roda, rodante, e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

qualidade de vida 

• Hábitos alimentares saudáveis 

• Hábitos de higiene 

• Primeiros socorros 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

roda, rodante, e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,    

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos e 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,    

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos e 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos. 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

relaxamento e respiração. 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,     

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos e 

estruturas rítmicas básicas 

• História e a prática de outras 

modalidades escolhidas pelo 

professor/turma 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar o desenvolvimento 

e a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de atletismo, futsal, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa e participativa no 

grupo, adotando atitudes de 

cooperação, solidariedade, 

respeito à individualidade e à 

• Possibilitar o desenvolvimento e 

a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas do handebol, 

basquetebol, luta e ginástica, 

atividades rítmicas e 

expressivas e a construção de 

conhecimentos sobre o corpo, 

por meio dos quais o aluno 

interaja de forma significativa e 

participativa no grupo, adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à 

• Promover o desenvolvimento e 

a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas do voleibol, futebol, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa e participativa no 

grupo, adotando atitudes de 

cooperação, solidariedade, 

respeito à individualidade e à 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções, 

com possibilidades de 

promoção, recuperação e 

manutenção da saúde, bem 

como melhoria das capacidades 

física, mental (cognitiva, 

emocional) e social 

individualidade e à coletividade, 

com finalidades de lazer, 

expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções, 

com possibilidades de 

promoção, recuperação e 

manutenção da saúde, bem 

como melhoria das capacidades 

física, mental (cognitiva, 

emocional) e social 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Executa, de forma apropriada, 

os movimentos dos 

fundamentos das modalidades 

esportivas do atletismo e futsal 

• Aplica basicamente os 

fundamentos e as regras, de 

acordo com as modalidades 

esportivas do atletismo e futsal 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações de expressão do 

próprio corpo controlando suas 

• Executa, de forma apropriada, 

os movimentos dos 

fundamentos das modalidades 

esportivas do handebol e 

basquetebol 

• Aplica basicamente os 

fundamentos e as regras, de 

acordo com as modalidades 

esportivas do handebol e 

basquetebol 

• Demonstra suas possibilidades 

• Executa, de forma apropriada, 

os movimentos dos 

fundamentos das modalidades 

esportivas do voleibol e futebol 

(ou outra modalidade) 

• Aplica basicamente os 

fundamentos e as regras, de 

acordo com as modalidades 

esportivas do voleibol e futebol 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações de expressão do 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

posturas e atividades corporais 

• Identifica algumas relações 

entre as diferentes 

manifestações da cultura 

corporal do movimento com a 

melhoria da saúde, a integração 

entre pessoas e a prática de 

lazer 

• Adota atitudes de cooperação e 

solidariedade, procurando 

respeitar o espaço, seus limites 

e do outro 

e limitações de expressão do 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais  

• Identifica algumas relações 

entre as diferentes 

manifestações da cultura 

corporal do movimento com a 

melhoria da saúde, a integração 

entre pessoas e a prática de 

lazer 

• Adota atitudes de cooperação e 

solidariedade, procurando 

respeitar o espaço, seus limites 

e do outro 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais 

• Identifica algumas relações 

entre as diferentes 

manifestações da cultura 

corporal do movimento com a 

melhoria da saúde, a integração 

entre pessoas e a prática de 

lazer 

• Adota atitudes de cooperação e 

solidariedade, procurando 

respeitar o espaço, seus limites 

e do outro 

Habilidades 

Habilidades do Atletismo 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

Habilidades do Handebol e do 

Basquetebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

Habilidades do Voleibol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

atitudes corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Caminhar com velocidade, 

mantendo sempre o contato dos 

pés com o solo (marcha atlética) 

• Correr de forma contínua 

(resistência), aumentando as 

distâncias 

• Correr com velocidade 

utilizando ou não material 

(bastão) 

• Saltar em altura e em distância 

com estilo pré-determinado 

• Arremessar com e sem 

deslocamento (atletismo) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

•  Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte luta) 

• Marcar individualmente 

• Fintar de forma simples e driblar 

• Arremessar com e sem 

deslocamento e em suspensão 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento e em suspensão 

• Driblar/quicar a bola com e sem 

deslocamento em diferentes 

níveis 

atitudes corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte luta) 

• Passar e recepcionar a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento 

• Sacar por baixo 

• Golpear a bola em suspensão 

(com salto) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades do Futebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades do Futsal 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado, nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte luta) 

• Marcar individualmente 

• Fintar de forma simples e driblar 

• Chutar de diferentes modos 

(com a parte interna, externa e 

peito) e em diferentes distâncias 

• Conduzir a bola com o pé de 

diferentes modos e distâncias 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Girar sobre um dos pés 

(basquete) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Rolar para trás e finalizar com 

parada de mão (ginástica) 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado, nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Marcar individualmente 

• Fintar de forma simples e driblar 

• Chutar de diferentes modos 

(com a parte interna, externa e 

peito) e em diferentes distâncias 

• Conduzir a bola com o pé de 

diferentes modos e distâncias 

• Passar a bola de cabeceio 

• Passar e receber a bola com 

cabeceio, com e sem 

deslocamento 

• Passar e receber a bola, ou 



96 

 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Passar a bola de cabeceio 

• Passar e receber a bola com 

cabeceio, com e sem 

deslocamento 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento  

• Dominar a bola com o pé de 

diferentes formas 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Voleiar a bola jogada com as 

mãos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

• Saltar estendido com um giro e 

meio e grupado com um giro 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Girar sobre um dos pés com um 

giro e meio (ginástica) 

• Rolar para trás e finalizar com 

parada de mão (ginástica) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento  

• Dominar a bola com o pé de 

diferentes formas 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Voleiar a bola jogada com as 

mãos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Rolar para trás e finalizar com 

parada de mão (ginástica) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Girar sobre um dos pés com um 

giro e meio (ginástica) 

• Rolar para trás e finalizar com 

parada de mão (ginástica) 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte luta) 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Rolar para trás e finalizar com 

parada de mão (ginástica) 

• Saltar estendido com um giro e 

meio e grupado com um giro 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Girar sobre um dos pés com um 

giro e meio (ginástica) 

• Rolar para trás e finalizar com 

parada de mão (ginástica) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 



 

7º ano 1º trimestre

oponente (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação)

Conceitos 

1º trimestre 2º trimestre 

se em situação de ataque 

Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• 

100 

3º trimestre 

 Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Atletismo: corrida aeróbica - 9 

minutos, saída baixa com tacos, 

corrida de velocidade, marcha 

atlética, salto em distância arco, 

arremesso de peso (parado), 

com medicinebol 1 Kg, salto em 

altura (tesoura) 

• Futsal: Condução da bola (parte 

interna e externa do pé, de 

costas, com a sola do pé), 

domínio (com o peito – 

masculino), passes (por 

elevação – masculino, parte 

externa do pé – feminino), chute 

(com o peito do pé - masculino e 

feminino, voleio – masculino, 

marcação (individual), sistema 

de jogo (2 x 2), regras (noções 

de quadra e posicionamento, 

recuo para o goleiro, regra dos 4 

segundos, participação do 

• Handebol: drible (em 

deslocamento com e sem 

defesa), passe e recepção 

(ombro parabólico, suspensão e 

em diferentes distâncias), 

arremesso (de apoio, 3 passos 

com suspensão), defesa (6 X 0), 

ataque (6 X 0), regras 

(posicionamento para falta, 7 

metros, saída de bola, 

conhecimento da quadra e 

posicionamento) 

• Basquetebol: dribles (alto, 

médio, baixo, velocidade), 

bandeja (com drible, após um 

passe), arremessos (com e sem 

tabela, lance livre – 

posicionamentos no garrafão), 

fintas (finta um passe e sai 

driblando), marcação (individual 

– quadra toda), regras (tipos de 

• Voleibol: desenvolvimento das 

destrezas básicas – saque (por 

baixo), manchete (com 

deslocamento, recepção), toque 

(com deslocamento, recepção), 

cortada (golpeio da mão com 

salto), defesa (manchete, 

deslocamentos), minivoleibol   

(4 x 4), sistema de jogo (6 x 0), 

regras (conhecimento da quadra 

e posicionamento, rodízio dos 

sistemas 4x4, 6 x 0, toques na 

rede e invasões) 

• Futebol: Condução da bola 

(parte interna e externa do pé, 

de costas, com a sola do pé), 

domínio (com o peito – 

masculino), passes (por 

elevação – masculino, parte 

externa do pé – feminino), chute 

(com o peito do pé - masculino e 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

goleiro, tipo de faltas e 

sinalizações) 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Informações históricas sobre as 

origens e características dos 

esportes trabalhados 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

faltas e sinalizações, 

conhecimento da quadra e 

posicionamento) 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Informações históricas sobre as 

origens e características dos 

esportes trabalhados 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

feminino, voleio – masculino, 

marcação (individual ou zona), 

entrada de frente e lateral, 

sistema de jogo, regras 

(posicionamento, funções de 

cada jogador, impedimento, tiro 

livre direto ou indireto, recuo 

para o goleiro, participação do 

goleiro, substituições, tipo de 

faltas e sinalizações 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida 

• Hábitos alimentares saudáveis 

• Hábitos de higiene 

• Primeiros socorros 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, roda e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 

dramatizações 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida 

• Hábitos alimentares saudáveis 

• Hábitos de higiene 

• Primeiros socorros 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, roda e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 

modalidades escolhidas 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Informações históricas sobre as 

origens e características dos 

esportes. 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida 

• Hábitos alimentares saudáveis 

• Hábitos de higiene 

• Primeiros socorros 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,  

tai chi chuan, entre outras). 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos. 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração. 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga, 

 tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga, 

 tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

estruturas rítmicas básicas 

• História e a prática de outras 

modalidades escolhidas pelo 

professor/turma 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar o aprimoramento e 

a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de atletismo, futsal, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa, participativa e 

crítica no grupo, adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à 

• Possibilitar o aprimoramento e a 

prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de handebol, 

basquetebol, luta e ginástica, 

atividades rítmicas e 

expressivas e a construção de 

conhecimentos sobre o corpo, 

por meio dos quais o aluno 

interaja de forma significativa, 

participativa e crítica no grupo, 

adotando atitudes de 

cooperação, solidariedade, 

• Proporcionar o aprimoramento e 

a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de voleibol, futebol, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa, participativa e 

crítica no grupo, adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

individualidade e à coletividade, 

com finalidades de lazer, 

expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

respeito à individualidade e à 

coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções, 

com possibilidades de 

promoção, recuperação e 

manutenção da saúde, bem 

como melhoria das capacidades 

física, mental (cognitiva, 

emocional) e social 

individualidade e à coletividade, 

com finalidades de lazer, 

expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Executa, de forma adequada, os 

movimentos dos fundamentos 

das modalidades esportivas de 

atletismo e futsal 

• Aplica adequadamente os 

fundamentos e as regras de 

acordo com as modalidades 

esportivas de atletismo e futsal 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações de expressão do 

• Executa, de forma adequada, os 

movimentos dos fundamentos 

das modalidades esportivas de 

handebol e basquetebol 

• Aplica adequadamente os 

fundamentos e as regras de 

acordo com as modalidades 

esportivas de handebol e 

basquetebol 

• Demonstra suas possibilidades 

• Executa, de forma adequada, os 

movimentos dos fundamentos 

das modalidades esportivas de 

voleibol e futebol (ou outra 

modalidade) 

• Aplica adequadamente os 

fundamentos e as regras de 

acordo com as modalidades 

esportivas de voleibol e futebol 

• Demonstra suas possibilidades 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais 

com autonomia 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

e limitações de expressão do 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais 

com autonomia 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

e limitações de expressão do 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais 

com autonomia 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

Habilidades 

Habilidades do Atletismo 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

Habilidades do Handebol e do 

Basquetebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

Habilidades do Voleibol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Caminhar em velocidade 

mantendo sempre o contato dos 

pés com o solo (marcha atlética) 

• Correr de maneira contínua 

(resistência) aumentando a 

distância 

• Correr com velocidade 

utilizando ou não material 

(bastão) 

• Saltar em altura e em distância 

de acordo com o estilo 

• Arremessar com e sem 

deslocamento (atletismo) 

• Combinar diferentes habilidades 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Marcar em situação de jogo 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

direções e níveis 

• Girar sobre um dos pés 

(basquete) 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro (corta-luz) 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Passar, recepcionar, cortar, 

bloquear, ocupando uma 

posição no sistema defensivo ou 

ofensivo 

• Sacar por cima (distância 

menor) 

• Golpear/cortar com 

deslocamento e suspensão 

(com salto) 

• Bloquear individual ou em dupla 

• Combinar diferentes habilidades 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades do Futsal 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Deslocar-se cabeceando a bola 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Marcar em situação de jogo 

• Contra-atacar (tática ofensiva e 

defensiva) 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro (corta-luz) 

• Arremessar com e sem 

deslocamento, com giro ou em 

suspensão (com salto) 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento e em suspensão, 

com ou sem finta, de forma 

posicionada; ampliando ou 

reduzindo espaços 

• Dominar, driblar/quicar a bola 

marcando e desmarcando-se, 

ocupando uma posição no 

sistema ofensivo ou defensivo 

• Driblar com a bola (adversário), 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades do Futebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Deslocar-se cabeceando a bola 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Marcar em situação de jogo 



113 

 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

direções e níveis 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro (corta-luz) 

• Contra-atacar (tática ofensiva e 

defensiva) 

• Cabecear e chutar a bola em 

alvos pré-definidos 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento, com ou sem 

finta, de forma posicionada; 

ampliando ou reduzindo 

espaços 

• Dominar, conduzir e chutar a 

bola marcando e desmarcando-

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

direções e níveis 

• Driblar/quicar, passar, 

arremessar e receber de acordo 

com o contexto do jogo, 

orientando, antecipando e 

interceptando jogadas 

• Girar sobre um pé (basquete) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

direções e níveis 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro (corta-luz) 

• Contra-atacar (tática ofensiva e 

defensiva) 

• Cabecear e chutar a bola em 

alvos pré-definidos 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento, com ou sem 

finta, de forma posicionada; 

ampliando ou reduzindo 

espaços 

• Dominar, conduzir e chutar a 

bola marcando e desmarcando-
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

se, ocupando uma posição no 

sistema ofensivo ou defensivo 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

direções e níveis 

• Voleiar a bola em diferentes 

níveis 

• Deslocar-se cabeceando a bola 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro (corta-luz) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Saltar estendido e grupado com 

um giro e meio (ginástica) 

• Saltar horizontalmente (dança e 

ginástica)  

• Galopar com meio giro 

(ginástica e dança) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais combinando 

com um giro 

• Girar sobre um dos pés 

(ginástica, dança, esporte)  

• Contrair e relaxar os diferentes 

se, ocupando uma posição no 

sistema ofensivo ou defensivo 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

direções e níveis 

• Voleiar a bola em diferentes 

níveis 

• Deslocar-se cabeceando a bola 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro (corta-luz) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Saltar estendido e grupado com 

um giro e meio (ginástica) 

• Saltar horizontalmente (dança e 

ginástica)  

• Galopar com meio giro 

(ginástica e dança) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais combinando 

com um giro 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Saltar estendido e grupado com 

um giro e meio (ginástica) 

• Saltar horizontalmente (dança e 

ginástica)  

• Galopar com meio giro 

(ginástica e dança) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais combinando 

com um giro 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Girar sobre um dos pés 

(ginástica, dança, esporte)  

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais  

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Girar sobre um dos pés 

(ginástica, dança, esporte)  

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais  

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais  
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação)   



 

8º ano 1º trimestre

Conceitos 

1º trimestre 2º trimestre 

119 

3º trimestre 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Atletismo: corrida aeróbica     

(12 min.), saída alta, 

revezamento e passagem do 

bastão, marcha atlética, salto 

em distância (noções do estilo 

tesoura – pedala), arremesso de 

peso com medicinebol (com 

giro), salto em altura (rolo 

ventral) 

• Futsal: aprimoramento das 

destrezas motoras básicas 

(condução da bola, domínio, 

passes e chute), marcação (por 

zona), sistema de jogo (3 x 1), 

regras (revisão das faltas e 

sinalizações, penalidades, 

substituições de jogadores) 

• Contextualização das 

modalidades estudadas 

Atletismo e Futsal: origem, 

• Handebol: aprimoramento das 

destrezas motoras básicas 

(passes posicionados e dribles), 

arremesso (com apoio e com 

giro), finta com mudança de 

direção, defesa (6 x 0), ataque 

(5 x 1), contra-ataque simples e 

regras (tipo de faltas e 

sinalizações) 

• Basquetebol: aprimoramento 

das destrezas motoras básicas 

(passes, dribles, arremessos e 

bandeja), arremesso (tipo jump), 

rebote, marcação (zona 2 x 1 x 

2), ataque (movimentação 

contra zona), finta (finta um 

passe e arremessa), regras 

(revisão de infrações e faltas – 

mais as suas penalidades) 

• Contextualização das 

• Voleibol: saque por cima 

(distância menor), recepção 

(recepção para a posição 3), 

levantamento (entrada e saída 

de rede), cortada (passadas, 

saltos, movimento completo da 

cortada), defesa (toque, 

manchete com deslocamento), 

bloqueio (posição do corpo 

individual – iniciação), sistemas 

de jogo (6 x 0,3 x 3), regras 

(rodízio do sistema 6 x 0 e 3 x 3, 

troca de posições nos rodízios, 

tempo para sacar (8s), invasão 

da linha de ataque (linha de 3m) 

• Futebol: aprimoramento das 

destrezas motoras básicas 

(condução da bola, domínio, 

passes e chute), marcação (por 

zona), sistema de jogo (3 x 1), 

regras (revisão das faltas e 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

grupos sociais envolvidos 

(praticantes, expectadores), 

com as práticas esportivas 

estudadas 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 

modalidades estudadas 

Handebol e Basquetebol: 

origem, grupos sociais 

envolvidos (praticantes, 

expectadores), com as práticas 

esportivas estudadas 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outra 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

•  Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sinalizações, penalidades, 

substituições de jogadores) 

• Contextualização das 

modalidades estudadas Voleibol 

e Futebol: origem, grupos 

sociais envolvidos (praticantes, 

expectadores), com as práticas 

esportivas estudadas 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

qualidade de vida 

• Medicamentos: anabólicos e 

suplementos alimentares 

• Temas Transversais: ética, 

saúde, pluralidade cultural, meio 

ambiente, orientação sexual, 

trabalho e consumo 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, roda e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas, de 

manifestações culturais e 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida. 

• Medicamentos: anabólicos e 

suplementos alimentares 

• Temas Transversais: ética, 

saúde, pluralidade cultural, meio 

ambiente, orientação sexual, 

trabalho e consumo 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, roda e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas, de 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida 

• Medicamentos: anabólicos e 

suplementos alimentares 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,    

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

manifestações culturais e 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,     

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,    

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• História e a prática de outras 

modalidades escolhidas pelo 

professor/turma 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Proporcionar o aprofundamento 

e a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de atletismo, futsal, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa, participativa e 

crítica no grupo, adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à 

• Possibilitar o aprofundamento e 

a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de handebol, 

basquetebol, luta e ginástica, 

atividades rítmicas e 

expressivas e a construção de 

conhecimentos sobre o corpo, 

por meio dos quais o aluno 

interaja de forma significativa, 

participativa e crítica no grupo, 

adotando atitudes de 

cooperação, solidariedade, 

• Oportunizar o aprofundamento e 

a prática dos movimentos 

específicos das modalidades 

esportivas de voleibol, futebol, 

luta e ginástica, atividades 

rítmicas e expressivas e a 

construção de conhecimentos 

sobre o corpo, por meio dos 

quais o aluno interaja de forma 

significativa, participativa e 

crítica no grupo, adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

individualidade e à coletividade, 

com finalidades de lazer, 

expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

respeito à individualidade e à 

coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções, 

com possibilidades de 

promoção, recuperação e 

manutenção da saúde, bem 

como melhoria das capacidades 

física, mental (cognitiva, 

emocional) e social 

individualidade e à coletividade, 

com finalidades de lazer, 

expressão de sentimentos, 

afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da 

saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental 

(cognitiva, emocional) e social 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Executa, de forma adequada, os 

movimentos dos fundamentos 

das modalidades esportivas de 

atletismo e futsal 

• Aplica, estratégica e 

taticamente, os fundamentos e 

as regras de acordo com as 

modalidades esportivas de 

atletismo e futsal  

• Demonstra suas possibilidades 

• Executa, de forma adequada, os 

movimentos dos fundamentos 

das modalidades esportivas de 

handebol e basquetebol 

• Aplica, estratégica e 

taticamente, os fundamentos e 

as regras de acordo com as 

modalidades esportivas de 

handebol e basquetebol  

• Demonstra suas possibilidades 

• Executa, de forma adequada, os 

movimentos dos fundamentos 

das modalidades esportivas de 

voleibol e futebol (ou outra 

modalidade) 

• Aplica, estratégica e 

taticamente, os fundamentos e 

as regras de acordo com as 

modalidades esportivas de 

voleibol e futebol 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e limitações de expressão do 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais 

com autonomia 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

e limitações de expressão do 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais 

com autonomia 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

• Demonstra suas possibilidades 

e limitações de expressão do 

próprio corpo, controlando suas 

posturas e atividades corporais 

com autonomia 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, a 

integração entre pessoas e a 

prática de lazer 

•  Prioriza os interesses da 

equipe, reconhecendo-se como 

parte integrante dela, 

respeitando o espaço, seus 

limites e do outro 

Habilidades 

Habilidades do Atletismo 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

Habilidades do Handebol e do 

Basquetebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

Habilidades do Voleibol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço  

• Caminhar com velocidade 

mantendo sempre o contato dos 

pés com o solo (marcha atlética) 

• Correr de maneira contínua 

(resistência) aumentando a 

distância  

• Correr com velocidade, 

utilizando ou não material 

(bastão) ou obstáculos (barreira) 

• Saltar em altura e em distância 

de acordo com o estilo 

• Lançar diferentes materiais 

(dardo/disco) de acordo com 

estilo e modalidade 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Marcar em situação de jogo 

• Fintar, mudando de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro com giro (corta-

luz) 

• Contra-atacar de forma 

sustentada (tática ofensiva e 

defensiva) 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Passar, recepcionar, cortar, 

bloquear, ocupando uma 

posição no sistema defensivo ou 

ofensivo 

• Golpear/cortar com 

direcionamento e em suspensão 

(com salto) 

• Bloquear individual, em dupla ou 

trio 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Arremessar de acordo com o 

estilo e modalidade (peso) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades do Futsal 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento e em suspensão, 

com e sem finta, de forma 

posicionada, ampliando ou 

reduzindo espaços 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

direções e níveis utilizando ou 

não a finta 

• Girar sobre um dos pés 

(basquete) 

• Driblar/quicar, passar, receber e 

arremessar de acordo com o 

contexto do jogo, orientando, 

antecipando e interceptando 

jogadas 

• Combinar diferentes habilidades 

Habilidades do Futebol 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte e luta) 

• Marcar em situação de jogo 

• Fintar, mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro com giro (corta-

luz) 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Marcar em situação de jogo 

• Fintar, mudando de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro, com giro (corta-

luz) 

• Contra-atacar de forma 

sustentada (tática ofensiva e 

defensiva) 

• Passar e receber a bola com 

cabeceio, deslocando-se  

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento, com e sem finta, 

de forma posicionada; 

ampliando ou reduzindo 

espaços 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

e sem defesa, em diferentes 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço  

• Galopar com um giro (ginástica 

e dança) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

• Contra-atacar de forma 

sustentada (tática ofensiva e 

defensiva) 

• Passar e receber a bola com 

cabeceio deslocando-se  

• Passar e receber a bola, ou 

outro material, em diferentes 

distâncias, direções, esforços e 

modos, com e sem 

deslocamento, com ou sem 

finta, de forma posicionada; 

ampliando ou reduzindo 

espaços 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com 

ou sem defesa, em diferentes 

direções, níveis utilizando ou 

não a finta 

• Dominar, driblar, conduzir e 

chutar a bola marcando e 

desmarcando-se, ocupando 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

direções, níveis utilizando ou 

não a finta 

• Dominar, driblar, conduzir e 

chutar a bola marcando e 

desmarcando-se, ocupando 

uma posição no sistema 

ofensivo ou defensivo 

• Voleiar a bola em diferentes 

níveis e direções 

• Cabecear, arremessar e chutar 

a bola em alvos pré-definidos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

posições corporais combinando 

com um giro e meio 

• Executar um giro e meio com 

um dos pés 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação 

Habilidades da Luta 

uma posição no sistema 

ofensivo ou defensivo 

• Voleiar a bola em diferentes 

níveis e direções 

• Cabecear, arremessar e chutar 

a bola em alvos pré-definidos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação)  

Habilidades da Ginástica e da 

Dança 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço  
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço  

• Galopar com um giro (ginástica 

e dança) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais, combinando 

com um giro e meio 

• Executar um giro e meio com 

um dos pés 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

•  Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço, de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Galopar com um giro (ginástica 

e dança) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais combinando 

com um giro e meio 

• Executar um giro e meio com 

um dos pés 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

materiais 

• Construir, memorizar e 

reproduzir coreografias 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

Habilidades da Luta 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado 

nas diferentes situações de 

aprendizagens 

• Observar, analisar, 

compreender as atitudes 

corporais 

• Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

• Defender e atacar deslocando-

se, ampliando e reduzindo 

espaços (jogo, esporte, luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Alongar os diferentes 

segmentos corporais em 

diferentes planos e níveis, 

aumentando a amplitude 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Opor-se em situação de ataque 

e defesa (luta) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 



 

9º ano 1º trimestre 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação)

Conceitos 

 2º trimestre 

Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

136 

3º trimestre 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Atletismo: corrida aeróbica     

(12 min.), corrida com barreira, 

marcha atlética, salto triplo, 

lançamento de dardo, 

lançamento de disco, salto em 

altura (dorsal) e arremesso de 

peso (estilo Perry O'Bryen) 

• Futsal: aprofundamento das 

destrezas motoras básicas 

(condução da bola, domínio, 

passes e chute), marcação 

(mista), sistema de jogo 

 (3 x 1), regras (jogo com regras 

oficiais) 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• Handebol: aprofundamento das 

destrezas motoras básicas 

(passes, dribles, arremessos e 

finta), finta (com giro), 

arremesso 7 passos e 

sobrepasso, defesa  (5 x 1), 

ataque (4 x 2), contra-ataque 

(sustentado), regras (jogos com 

regras oficiais) 

• Basquetebol: aprofundamento 

das destrezas motoras básicas 

(passes, dribles, arremessos, 

fintas e bandeja), arremesso (3 

pontos), marcação 

      (zona 3 x 2, cobertura), ataque 

(movimentação contra zona), 

fintas (com giro e bandeja), 

regras (jogo com regras oficiais) 

• Luta: modalidades vinculadas a 

distintos tipos de lutas de 

• Voleibol: saque (por cima – 

quadra toda), recepção 

(recepção para a posição 2 ou 

3), levantamento (em reversão), 

cortada (direcionamento para 

paralela e diagonal, defesa 

(toque e manchete), bloqueio 

(individual, duplo e trio), sistema 

defensivo (cobertura pela 

correspondente), sistemas de 

jogo (4 x 2 simples) , regras 

(trocas do sistema 4 x 2 e jogos 

com regras oficiais) 

• Futebol: aprofundamento das 

destrezas motoras básicas 

(condução da bola, domínio, 

passes e chute), marcação 

(mista), sistema de jogo, regras 

(jogo com regras oficiais) 

• Luta: modalidades vinculadas a 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Contextualização das 

modalidades estudadas 

Atletismo e Futsal: origem, 

grupos sociais envolvidos 

(praticantes, expectadores), 

com as práticas esportivas 

estudadas 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida 

• Medicamentos: anabólicos e 

suplementos alimentares 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Contextualização das 

modalidades estudadas 

• Handebol e Basquetebol: 

Origem, grupos sociais 

envolvidos (praticantes, 

expectadores), com as práticas 

esportivas estudadas 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

distintos tipos de lutas de 

caráter esportivo e/ou 

recreativo. Exemplo: caratê, 

judô, taekwondo, capoeira e 

outras 

• História da modalidade da luta 

escolhida 

• Regras, normas e elementos 

técnico-táticos elementares das 

modalidades escolhidas 

• Contextualização das 

modalidades estudadas Voleibol 

e Futebol: origem, grupos 

sociais envolvidos (praticantes, 

expectadores), com as práticas 

esportivas estudadas 

• Conhecimento sobre o corpo: 

• Efeitos que as práticas corporais 

e hábitos saudáveis exercem 

sobre a aptidão física e 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Temas Transversais: ética, 

saúde, pluralidade cultural, meio 

ambiente, orientação sexual, 

trabalho e consumo 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, roda e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas, de 

manifestações culturais e 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

sobre a aptidão física e 

qualidade de vida 

• Medicamentos: anabólicos e 

suplementos alimentares 

• Temas Transversais: ética, 

saúde, pluralidade cultural, meio 

ambiente, orientação sexual, 

trabalho e consumo 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, roda e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas, de 

qualidade de vida 

• Medicamentos: anabólicos e 

suplementos alimentares 

• Temas Transversais: ética, 

saúde, pluralidade cultural, meio 

ambiente, orientação sexual, 

trabalho e consumo 

• Elementos da ginástica e da 

dança: posturas básicas, 

equilíbrio, ritmo, força e 

flexibilidade, circuito de 

elementos acrobáticos (rolos, 

rodante, e parada de mão), 

elementos corporais (passo, 

giros, saltos, saltitos, ondas, 

mãos livres e com materiais) 

• Exercícios ritmados, criação e 

reprodução de movimentos, 

danças folclóricas e de 

manifestações culturais e 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,    

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

manifestações culturais e 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,    

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 

 

dramatizações 

• Atividades de alongamento, 

relaxamento e respiração 

• Ginástica: práticas corporais 

introspectivas (biodança, 

bioenergética, eutonia, ioga,    

tai chi chuan, entre outras) 

• Dança: práticas corporais 

expressivas (dança e expressão 

corporal), coreografias, passos, 

estruturas rítmicas básicas 

• História e a prática de outras 

modalidades escolhidas pelo 

professor/turma 

• Jogos recreativos, cooperativos 

e pré-esportivos 

• Jogos de tabuleiro, de mesa e 

pedagógicos 

• Jogos dramáticos 
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