
Jogos motores para Educação Infantil
Andar Descobrir o ruído

Correr Reconhecer objetos pelo som

Levantar Reconhecer partes do corpo pelo som

Transportar Reconhecer objetos pelo som

Saltar (pular) Movimentar seguindo som

Marchar Desenhar usando cores

Galopar Reproduzir ritmos

Lançar e pegar Colagem

Chutar Desenhos cegos

Dígito manual Desenho em grupo

Coord. Viso motora Bilisca, bilisna na perna da isca

Sons e ritmos Ruas e avenidas

Jogos imitativos Patati patata

Jogos de adivinhação Vai e vem

Inventar histórias A toda velocidade

Inventar história pelas gravuras Caberemos os dois

Seguir percursos Arrastar

Estimar distância Bola ao alto

Brincar de espelho Batata quente

Repetir e inventar Carambola

Ampliar frases Bola quente

Reconhecer sons O espelho 

Continue a história Eco nome

Ordem no banco Roda de nomes

Dança das cadeiras coop. Pipoca melada

Passeio do bambolê Salve-se com um abraço

Tartaruga cooperativa Galinha cega

Duas pessoas, uma bexiga Anjo de guarda

Quem ri, troca Voleivoz

Passar a ferro Levante-se

Colunas no escuro Cachorro e o osso

Corrida dos sapos Furacão

Congelado Lançar a bola

Sombra Carrinho de mão

57479
Comentário do texto
Andar– livremente, batendo palmas.-para frente.– de costas.– com as mãos na cabeça ou na cintura.– na ponta dos pés.– encostando um pé à frente do outro.– sobre diferentes tipos de linha traçados no chão: reta, curva etc.– seguindo o contorno de figuras geométricas traçadas no chão com giz (quadrado, triângulo, círculo etc.).– com as pernas abertas, sobre uma corda esticada no chão.– procurando seguir determinado ritmo, que poderá variar do mais lento ao mais rápido (utilizar recursos como palmas, batidas de pé, coquinho etc., para marcar o ritmo).– aos pares ou trios, de mãos dadas, seguindo um estímulo auditivo (uma música, por exemplo) ; cessando o estímulo, as duplas ou trios param. Repetir várias vezes.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Correr-com as mãos na cintura ou na cabeça.-rolando uma bola.-chutando uma pedrinha ou um saquinho de areia.– num pé só (como um saci).– e parar bruscamente, a um sinal combinado.– seguindo ritmo marcado por tambor, palmas etc.– sobre uma linha traçada no chão.– pisando sobre formas desenhadas no chão com giz (círculos etc.).– desviando de obstáculos colocados no chão.– em duplas de mãos dadas com o colega.– ao lado do colega, sem lhe dar as mãos.-estando atrás do colega, sem no entanto tocá-lo.– em duplas ou trios, um atrás do outro, segurando no ombro do colega que está à sua frente.-Corrida dos patos: correr de cócoras, com as mãos sobre o joelho e os braços flexionados, como se Corrida de gigantes: correr na ponta dos pés, com os braços levantados.– Corrida do pé à frente: colocar um pé à frente do outro, o mais depressa possível.– Corrida do transporte: correr em duplas, segurando o mesmo objeto (um banquinho, um balde etc.).– Corrida do copo: correr, segurando um copo de plástico que contenha um pouco de água, procurando não derramá-laDisponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Levantar (o corpo, partes do corpo e objetos)– Deitados ou sentados, a um sinal combinado, levantar o corpo do chão ou da cadeira.– Elevar os braços pelos lados (como se fossem asas), levantando-os e abaixando-os; até o alto da cabeça , bater palmas– Deitados de costas, com pernas e braços estendidos,elevar os braços, movimentando-os para trás, para frente, para um lado e para outro.– De costas para uma mesa, braços para trás, tentar apanhar um objeto que se encontre sobre ela. Levantá-lo, atrás do corpo, até a altura permitida pela mobilidade de seu braço; recolocá-lo em cima da mesa.– Observação: o objeto deve ser inquebrável e flexível, de maneira a facilitar sua apreensão, como, por exemplo, objetos de espuma ou bonecas de pano.–  Levantar com os pés saquinhos de areia, feijão, ou milho.– Em duplas, tentar levantar com a testa uma bola grande, que está sobre a mesa;Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Transportar– Carregar, de um local a outro previamente combinado, com o auxílio das mãos, um objeto (cadeirinha, banquinho, brinquedo).– Puxar, até um local combinado, objetos mais pesados como, por exemplo, saquinhos com pedrinhas etc.– Transportar no braço, sem o auxílio das mãos, roupa, caderno, jornal, uma folha de papel etc., até um local combinado.–  Transportar, com o auxílio do pé, objetos que possam se acomodar sobre ele, tais como: borracha, retalhos de tecido, saquinhos de areia, feijão, milho, alpiste etc.–  Transportar pequenos objetos a um local combinado, empurrando-os vagarosamente com os pés.–  Transportar na cabeça pequenos objetos (borracha, caderno, uma folha de papel etc.), até um local combinado.–  Empurrar uma bola com os calcanhares, levando-a de um lado para outro com leves impulsos.–  Passar água ou areia de um baldinho para outro, utilizando-se de copinhos etc.–  Em trio, transportar um colega sentado em uma cadeirinha; sentado sobre os braços de dois participantes (brincadeira de cadeirinha).–  Em fila, passar a bola do primeiro ao último participante (por cima da cabeça, por entre as pernas,pelo lado).Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Saltar (pular)– no mesmo lugar, com os dois pés juntos.– com os dois pés juntos, para frente, para trás e para os lados.– no mesmo lugar, com um pé só; revezar os pés.– pular corda,– Pular amarelinha sem pedra.– com os dois pés(um pé só) juntos, sobre um bastão colocado no chão, para frente, para trás e para os lados.– com as pemas abertas, sobre um bastão ou pequenos objetos colocados no chão (por exemplo: saquinhos de areia).– de cima de um bloco (tijolo de construção) para frente, para trás, para um lado e para outro.– Em duplas ou trios, lado a lado, e de mãos dadas, pular no mesmo lugar.– Em duplas, frente .a frente, pular no mesmo lugar com as mãos no ombro do companheiro.– Em duplas ou trios, pular no mesmo lugar, lado a lado, e abraçados pela cintura.– Em duplas ou trios, um atrás do outro e com as mãos no ombro do colega da frente, saltar seguidamente até chegar a um determinado ponto; girar o corpo, dando meia-volta, colocar novamente uma das mãos no ombro do colega da frente e reiniciar o percurso.–  Em duplas e de mãos dadas, saltar uma corda parada.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Marchar– Marcar passos no local, elevar ao máximo uma perna, depois a outra, acompanhando um estímulo sonoro (batidas com coquinho, palmas etc.); batendo forte só um dos pés.– Marcar passos no mesmo lugar e, a um sinal combinado, mudar de posição (dando meia-volta, por exemplo); continuar marcando passo; movimentando os membros inferiores e superiores.– Marchar de forma mais rápida, de acordo com um estímulo sonoro (batida de tambor, coquinho etc.).– Marcha cadenciada com paradas bruscas: marchar enquanto durar um estímulo sonoro e parar imediatamente quando ele cessar; retomar a marcha logo que ele se reinicie.– Marcha cadenciada com mudança de direção: marchar numa direção; a um sinal combinado, marchar– em sentido contrário.– Em duplas ou trios, marchar lado a lado, de acordo com um ritmo marcado por tambor, coquinho, palmas etc.,

57479
Comentário do texto
Galopar–  livremente, montados num cabo de vassoura.– em ritmo acelerado, com paradas repentinas,marcadas por um sinal combinado (palmas, apito etc.).Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Lançar e pegar– Lançar objetos (bolas etc.) a grandes distâncias, sem alvo definido; tendo em vista um alvo mais limitado (uma parede, por exemplo).– Lançar uma bola de meia, tentando alcançar um alvo desenhado na parede e bem acima da altura dos participantes.– Lançar uma bola de meia dentro de uma caixa de papelão, sapato etc.– Jogar a bola na parede e tornar a pegá-la.– Jogar a bola no chão e tornar a pegá-la.– Jogar a bola para o alto e tornar a pegá-la.– Jogar a bola no chão e rebatê-la.–  Brincar de encestar bolas.–  Em pares, lançar de um para o outro, uma bola ou um saquinho com areia, grãos etc.– Dispostos em círculo, jogar a bola uns para os outros.– Lançar uma bola para o alto e bater palmas uma ou mais vezes, antes de pegá-la novamente.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Chutar– Dar pontapés em saquinhos de areia.– Chutar bola.– Chutar pedrinhas.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Atividades dígito manual– Fazer movimentos de jogar beijos com a mão.– Movimentar os pulsos, como um limpador de pára-brisas.– Movimentar os pulsos para frente e para trás.– Abrir e fechar as mãos, ora com as palmas voltada para baixo, ora para cima.– Agarrar partes do próprio corpo (braço, dedos, coxa perna, tornozelo).– Agarrar saquinhos de areia, amassá-los, bater com as mãos e os dedos e jogá-los de uma mão para outra– Com a palma da mão sobre a mesa, levantar e abaixar cada dedo.– Separar e aproximar os dedos, como um leque (fazer em diversas posições).– Movimentar o polegar para frente e para trás.– Girar o polegar.– Girar cada um dos dedos separadamente.– Tocar, com o polegar da mesma mão a ponta de todos os dedos sucessivamente; fazer o exercício ora– com uma mão, ora com outra.–  Com as palmas das mãos unidas, separar e aproximar os dedos de uma mão aos dedos da outra mão, sem separar as palmas.– Movimentar o indicador e o dedo médio no plano vertical, como se fossem um homem andando.– Movimentar o indicador e o dedo médio no plano horizontal, como uma tesoura.– Fazer movimentos de pinça com todos os dedos juntos.– Fazer movimentos de pinça com o indicador e o dedo médio.–  Girar pequenas argolas com os dedos.– Com a ponta dos dedos, levantar alguns fios do próprio cabeloDisponível em: http://umaeducadora.blogspot.com.br/2010/05/atividades-para-o-desenvolvimento-motor.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Coordenação viso motora–  Sobrepor objetos: colocar os objetos uns sobre os outros (cubos de madeira etc.).– Encaixar objetos: colocar, por exemplo, copos de papel de diferentes tamanhos um dentro do outro.– Fincar palitos sobre base de isopor.– Colocar pregadores de roupa em volta da borda de uma caixa de sapatos.–  Perfurar retalhos de plástico com palitos.– Enfiar contas, macarrão ou canudinhos cortados, fazendo colares, pulseiras etc.– Picar e repicar papel, palitos, gravetos etc., com os dedos.– Cortar com tesoura: papel, barbante, diferentes fios e tecidos.– AlinhavarDisponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Explorar sons e ritmos–  Provocar sons com o próprio corpo: soprar, estalar a língua, estalar os dedos, bater os pés no chão, bater um pé no outro, bater palmas, bater as mãos no próprio corpo ou em objetos etc.– Provocar ruídos com materiais disponíveis no momento: lápis, caneta, caderno, giz, cadeira (batendo,– esfregando, puxando, arrastando etc.).–  Manipular objetos que provocam ruídos, batendo, sacudindo, raspando, amassando, apertando. Utilizar objetos tais como: latinhas contendo pedrinhas ou grãos, reco-reco, língua-de-sogra, folha de papel etc.– Bater palmas ao som de uma canção; parar assim que ela termine.– Dançar e parar sucessivamente, seguindo um estímulo sonoro (músicas e cantos).– Variação: dançar seguindo ritmos lentos e rápidos.– Acompanhar estruturas rítmicas simples, movimentando as mãos e os dedos: batendo palmas; estalando os dedos.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Jogos imitativos–  Imitar a forma de andar dos animais: andar como gato, elefante, tartaruga, pular como um sapo etc.-Cavalo e cavaleiro–  Galopar livremente montados sobre um cabo de vassoura, imitando um cavalo-de-pau.–  Galopar em ritmo acelerado, montados sobre um cabo de vassoura (cavalo-de-pau) e parar repentinamente a um sinal combinado (palmas, apito etc.).–  Montados sobre um cabo de vassoura, imitando um cavalo-de-pau: galopar lentamente; galopar sobre cavalo bravo; galopar sobre cavalo teimoso (que quer ir para um lado diferente do que o cavaleiro quer caminhar);–  Galopar em duplas no mesmo cavalo: inicialmente sobre um cabo de vassoura e depois sem ele, galopar apenas imaginando-se sobre um cavalo.– Imitar meios de transporte: voar como avião, correr como carro, andar como trenzinho.– Andar imitando pessoas e objetos:–  um velhinho;–  um cego atravessando a rua;–    uma pessoa distraída;–   alguém carregando uma coisa muito pesada; .um robô;–  uma pessoa com sapato apertado;–   uma mãe carregando o filho no colo;– alguém com muita pressa etc.– Profissões:–  Um bombeiro subindo a escada de seu carro para apagar o fogo.–  Um domador de circo domando a fera com chicote. Um palhaço brincando de levantar peso.–  Uma lavadeira lavando roupa (esfregando, torcendo,pendurando no varal e passando a ferro).–  Um marceneiro serrando madeira e martelando prego.– Um padeiro preparando pão (batendo a massa, abrindo com rolo, fazendo os pãezinhos, arrumando-os na fôrma e colocando-os no forno).–  Uma cozinheira fazendo comida (batendo ovo, mexendo a panela e lavando os pratos).–  Um pianista tocando piano.–   Uma costureira fazendo uma roupa (cortando e costurando).–  Um relojoeiro consertando e dando corda no relógio.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Jogos de adivinhaçãoMímica: observar os movimentos realizados por um participante, tentando adivinhar a ação que ele está imitando. Por exemplo:– Comer;– chutar uma bola;–  pegar uma flor e sentir-lhe o perfume–  pintar uma parede;–  escrever na lousa;–   tocar um piano Um diz: -“Estou pensando na parte do meu corpo que serve para ver. Qual é?”. Os outros tentam adivinhar, dizendo o nome dessa parte do corpo. Várias questões podem ser apresentadas para adivinhação como, por exemplo: -“Estou pensando na parte do corpo que serve para:–  ouvir;–  andar, correr, pular , chutar;–  segurar um objeto, agarrar uma bola, desenhar ,escrever” etc.Uma criança (ou a professora) faz perguntas em forma de adivinhação: -“O que é, o que é:– que fica em cima do pescoço?– que fica entre o pé e o joelho?– que fica entre os olhos e a boca?” etc.As crianças tentam adivinhar, nomeando a parte do corpo, apontando-a ou movimentando-a.Uma criança diz que está pensando num objeto, e dá uma indicação de onde ele está como, por exemplo: -“Estou pensando num objeto que está:– em cima do armário;– ao lado da porta;–  em frente à janela;–  atrás da mesa “etc.As outras crianças tentam adivinhar qual é o objeto. —  Uma criança diz: -“O que é, o que é? Estou pensando num objeto que serve para:– escovar os dentes;– comer;– escrever;–  apagar o que se escreve” etc. As outras crianças tentam adivinhar qual é o objeto.Formar um círculo; um participante vai para o centro, observa os outros à sua volta e diz: -“Estou pensando em alguém. Quem será?”.. Descreve, então, a criança em quem está pensando: tem cabelo curto, usa óculos, está de blusa branca, de tênis etc. As demais tentam adivinhar quem é, a partir da descrição feita. Adivinhar quem é: as crianças ficam de olhos fechados, enquanto a professora escolhe um participante, que deverá cobrir-se com um lençol ou uma toalha e movimentar-se, fazendo aparecer de vez em quando alguma parte de seu corpo ( ora levantando um pouco o lençol de maneira a mostrar os pés, ora colocando um dos braços para fora etc.). As outras abrem os olhos e observam, tentando descobrir quem se esconde sob o lençol. Uma criança diz: -“Estou pensando em alguém que:–  faz pão;–  apaga o fogo;– vende jornal ;–  trabalha na feira; dirige ônibus;– cuida dos dentes;–  pinta casas;–   constrói casas;– ensina crianças;–  vende remédios;–   faz roupas;–  recolhe lixo;– conserta sapatos etc.Quem será?”.As demais crianças tentam adivinhar . Uma criança imita um animal através de gestos e movimentos.. As outras tentam descobrir qual é o animal que está sendo imitado.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Inventar finais diferentes para históriasInventar finais diferentes para as histórias: a professora conta uma história e as crianças imaginam um final diferente para ela.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Inventar histórias à vista de gravuras: a criança observa duas ou três gravuras, contendo cenas relacionadas entre si, e as coloca em ordem, de acordo com a seqüência das ações. Depois imagina uma história à vista da seqüência das cenas.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Seguir um percurso indicado: divididos em pequenos grupos, brincar de trenzinho, movimentando-se segundo o percurso indicado pela professora ou por uma das crianças:passar por entre a cadeira e a parede; irar para a esquerda;seguir em frente;dobrar para a direita;andar em volta da mesa etc.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Estimar distâncias: marcar um ponto de saída e um ponto de chegada (por exemplo, uma pedra e uma caixa). A criança faz o percurso de um ponto a outro, contando quantos passos deu.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Brincar de espelho, usando todo o corpo: uma criança se movimenta, virando a cabeça para o lado, levantando um braço ou uma perna etc. As outras crianças fazem o papel do espelho, reproduzindo as suas posições. Brincar de espelho, usando apenas a cabeça e o rosto: formar duplas, um em frente ao outro; um movimenta a cabeça, os olhos, a boca, fazendo uma expressão de alegria, tristeza, surpresa, ou uma careta, e o outro reproduz a expressão facial do primeiro (revezar as crianças)Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Repetir e inventar: divididos em pequenos grupos, um ao lado do outro: um deles faz um movimento como, por exemplo, levantar braço ou a perna, dar um passo à frente etc.;  o que está ao seu lado copia este movimento e acrescenta mais um, e assim sucessivamente; recomeçar a partir do último a realizar o exercício.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
  Ampliar frases: uma criança diz uma frase para um colega, que deverá repeti-la para outra, ampliando-a, e assim sucessivamente. Por exemplo:“Paulo foi ao circo;“Paulo foi ao circo e viu o palhaço;“Paulo foi ao circo e viu o palhaço fazendo graça;“Paulo foi ao circo e viu o palhaço fazendo graça e o domador de leões;“Paulo foi ao circo e viu o palhaço fazendo graça, o domador de leões e o mágico;“Paulo foi ao circo e viu o palhaço fazendo graça, o domador de leões e o mágico que tirou um coelho da  cartola”.E assim a brincadeira continua, com as crianças repetindo o que os colegas disseram e acrescentando mais alguma palavra ou expressão.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
 Reconhecer sons: ficar em silêncio, com os olhos fechados, e ouvir os sons do meio ambiente, tentando reconhecê-los:Sons da natureza: água, vento, trovão, chuva etc.;sons produzidos pelo corpo: vozes, batidas de pés no chão,atidas de palmas, sons produzidos pelo andar etc.;produzidos por objetos: barulho de carro, motocicleta, máquina de datilografar etc.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
CONTINUE A HISTÓRIAMaterial: Nenhum.Disposição: Todos em círculo.Desenvolvimento: O facilitador escolherá o primeiro que irá iniciar a história, este terá um minuto para contar sua história. E o participante à sua direita seguirá contando a história do ponto em que o primeiro parou. Assim sucessivamente, até que todos os membros do círculo tenham contado a sua parte da história. Ficará a cargo do último fechar a história.Objetivos:Estimular a cooperação.Desenvolver a criatividade.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
ORDEM NO BANCOMaterial: Um banco largo. (banco sueco)Disposição: Todos em pé sobre o banco.Desenvolvimento: O facilitador explica que o objetivo do grupo será colocar-se sobre o banco, sem ninguém descer, uma fileira, de acordo com as idades dos participantes.Variações: Coloca-se de acordo com o tamanho, letra inicial do nome (ordem alfabética), sexo, cor de cabelos etc.Objetivos:Estimular a cooperação.Favorecer o contato corporal do grupo.Aprimorar o equilíbrioDisponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
DANÇA DAS CADEIRAS COOPERATIVASMaterial: Aparelho de som e cadeiras.Disposição: Todos em volta das cadeiras, dançando ao som da música.Desenvolvimento: Quando a música para, todos devem sentar. Ninguém é eliminado, e quem sai é a cadeira. As pessoas devem sentar sobre os elementos existentes: cadeiras e colos. Cada vez que a música parar, uma cadeira deve ser eliminada. Então, à medida que o número de cadeiras diminui, os jogadores são levados a cooperar entre si, para que nenhum fique em pé.Objetivos:Estimular a cooperação.Reforçar o trabalho em grupo.Aprimorar a relação interpessoal.Disponível em: https://profv

57479
Comentário do texto
PASSEIO DO BAMBOLÊMaterial: Vários bambolês.Disposição: Em círculo e cada jogador se coloca da seguinte forma: passar o braço direito por debaixo das suas pernas para que o de trás lhe agarre a mão com a sua mão esquerda, ao mesmo tempo em que dá ao seguinte a sua mão direita, por debaixo de suas pernas.Desenvolvimento: O facilitador introduzirá um bambolê entre os braços de duas pessoas. O objetivo é passar o bambolê por todo o círculo, sem que os participantes soltem as mãos.Objetivos:Estimular a cooperação.Reforçar o trabalho em equipe.Exercitar a criatividade e imaginação.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
TARTARUGA COOPERATIVAMaterial: Uma grande chapa de plástico ou papelão.Disposição: Todos juntos, na posição de quatro e a chapa de plástico, sobre o grupo.Desenvolvimento: O objetivo é atingir o ponto de chegada sem deixar a chapa cair. O facilitador pode construir uma pista com obstáculos, e aí o objetivo do grupo será passar pela pista sem que a chapa caia.Objetivos:Estimular a cooperação.Reforçar o trabalho em grupo.Propiciar a descontração e a alegria.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
DUAS PESSOAS, UMA BEXIGAMaterial: Bexigas.Disposição: Formando pares, cada par com uma bexiga.Desenvolvimento: As duas pessoas devem tentar segurar a bexiga sem auxílio das mãos e, para isso, devem criar formas divertidas e criativas. O facilitador pode sugerir as partes do corpo onde a bexiga deva estar, como por exemplo: cabeças, barriga, de lado, nos pés, joelhos etc.), e também pedir formas diferentes de deslocamentos, como: andar de quadro, olhos fechados, dançando, correndo etc.Objetivos:Reforçar o trabalho em equipe.Estimular a cooperação.Propiciar descontração e alegria.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
QUEM RI TROCAMaterial: Nenhum.Disposição: Todos formando um círculo, exceto um, que ficará no centro.Desenvolvimento: Esse jogo é todo baseado no silêncio, o participante que se encontra no centro do círculo escolhe uma pessoa do círculo, encarando-a. O jogado encarado precisa dizer "muk" e então ficar em silêncio e sério. A pessoa do meio tentará fazer com que ele dê risadas, quebrando o "muk". A pessoa que não resistir e der risadas passa para o meio do círculo, trocando de lugar com o primeiro.Objetivos:Propiciar descontração e alegria.Aprimorar a criatividade.Desenvolver a observação.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
PASSAR A FERROMaterial: Nenhum.Disposição: Todos formando pares.Desenvolvimento: O facilitador explica que nossa roupa precisa ser passada a ferro, mas que com alguns ferros especiais que temos. Passa-se a roupa passando as mãos lentamente pelo corpo do parceiro. Logo se invertem os papéis, para que todos tenham as suas roupas passadas.Objetivos:Estimular a cooperação.Reforçar a confiança grupal.Aprimorar a relação interpessoal.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
COLUNAS NO ESCUROMaterial: Vendas para os olhos.Disposição: Em colunas (várias), com um condutor no final de cada uma (sem venda nos olhos), todos os outros com vendas.Desenvolvimento: O facilitador deve explicar que cada coluna deve estabelecer um código de sinais para conduzir- se. Pode ser um toque, ou simplesmente falando. Só que o sinal deve passar do último até o primeiro da coluna.Objetivos:Estimular a cooperação.Reforçar o trabalho em equipe.Realizar uma atividade sem utilizar a visão.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
CORRIDA DOS SAPOSRiscar no chão duas linhas paralelas distante uma da outra. As crianças devem pular com os pés juntos de uma linha até a outra e voltam ao ponto de partida. Quem chegar de volta primeiro vence a corrida.OBJETIVOS: Equilíbrio, agilidade, interação.Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Motores-Did%C3%A1tica-De-Educa%C3%A7%C3%A3o/996852.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
CONGELADO Uma espécie de pega-pega. Quem for pego, deve ficar parado no lugar onde foi tocado, até que alguém que ainda não foi pego toque nele, o libertando.OBJETIVOS: Agilidade, coordenação motora ampla, flexibilidade, interação.Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Motores-Did%C3%A1tica-De-Educa%C3%A7%C3%A3o/996852.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
SOMBRAForma-se uma fila, as crianças deverão ficar uma atrásda outra, e o mestre fica na ponta. Tudo que o mestre fizer, os participantes deverão fazer também.OBJETIVOS: Interação, agilidade, percepção visual, atenção, coordenação motora viso motora.Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Motores-Did%C3%A1tica-De-Educa%C3%A7%C3%A3o/996852.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
 Descobrir de onde vem o ruído: uma criança, de olhos vendados, deve dizer ou apontar para o local de onde provém determinado som (passos, palmas, vozes, sons produzidos por objetos etc. )Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Reconhecer objetos através do som: deixar cair alguns objetos (lápis, moeda, borracha etc. ); a criança de olhos vendados, tenta adivinhar qual foi o objeto que, ao cair, provocou aquele som.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Reconhecer partes do corpo através do som: uma criança faz um som com o próprio corpo (bater palmas, bater os pés no chão, estalar os dedos, tossir etc.), enquanto outro permanece de olhos vendados e tenta descobrir qual a parte do corpo que provocou aquele som, repetindo-o.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Reconhecer o conteúdo dos objetos através do som: descobrir o conteúdo de latinhas, caixas etc., apenas ouvindo o som que delas provém, quando movimentadas. Exemplo: pedrinhas, moedas, grãos etc.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Movimentar-se seguindo um som: executar movimentos pré-estabelecidos de acordo com as características do som emitido(breve-longo, forte-fraco, grosso-fino) como, por exemplo:-ao ouvir um som longo (aaaaaaaaaa), colocar as mãos na– cabeça; ao ouvir um som breve (aaa), sentar-se.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
 Desenhar utilizando determinada cor quando ouvir sons fortes e, ao ouvir sons fracos, utilizar cor diferente etc.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Reproduzir ritmos: repetir um ritmo produzido pela professora: com palmas, batendo os pés no chão, batendo o lápis sobre a mesa, com coquinhos, latinhas contendo grãos, pedras, etc.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Colagem:–  de objetos, no plano tridimensional (caixas de fósforo, palitos de sorvete etc.);– de figuras em folhas de papel de vários tamanhos e espessuras;– de material variado: retalhos picados, algodão, folhas, lã, barbantes, grãos, confetes, serragem, pó de giz etcDisponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
 Desenhos cegos ao som de ritmos diferentes: com os olhos fechados, segurando um lápis-estaca, deixar a mão deslizar sobre o papel, traçando linhas ao acaso, seguindo ritmos lentos e rápidos.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Desenho em grupo: formar pequenos grupos, sentados em círculo; cada um recebe uma folha de papel, na qual faz um desenho. A um sinal combinado, cada criança passa a sua folha para o colega do lado, que deverá completar o desenho, e assim sucessivamente, até que todas as crianças do grupo tenham desenhado em todas as folhas. A primeira folha em que a criança desenhou acaba retornando para ela, acrescida dos detalhes desenhados por todos os colegas.Disponível em: http://pedagogiaaopedaletra.com/movimentojogos-e-exercicios-sensorio-motores/Acesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
BILISCA – BELISCA NA PERNA DA ISCAO professor estende os braços com as palmas das mãos viradas para baixo.E fala a frase: “BELISCA, BELISCA NA PERNA DA ISCA”. Ele fecha as mãos rapidamente, tentando pegar os dedos que participantes colocarão na palma da mão do professor.Disponível em: http://profecarminha.blogspot.com.br/2012/10/jogos-motores-parte1-desenvolver.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
RUAS E AVENIDASPara realizar este jogo são necessários no mínimo 20 participantes.Os participantes dão as mãos formando uma corrente. Ao sinal, largam as mãos, dão ¼ de volta à direita e dão as mãos novamente, transformando as ruas em avenidas. Destacam-se dois participantes, um para pegar, outro para fugir, por entre as ruas e avenidas.Disponível em: http://profecarminha.blogspot.com.br/2012/10/jogos-motores-parte1-desenvolver.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
PATATI  E PATATA Dividir os participantes em duas fileiras, uma de frente para outra.Uma fila é composta pelos PATATIS e a outra pelos PATATAS.O professor chama uma delas, cuja reação é perseguir a outra até o fim do local determinado (pode ser uma corda no chão ou risco de giz, uma corda ou risco de cada lado das fileiras, distancia de um metro). Os que são pegos passarão para a outra equipe ou a equipe que pega marca o número de pontos correspondente ao número de participantes que pegou.VARIAÇÃO: caixas com cores diferentes, pais e filhos, números.Disponível em: http://profecarminha.blogspot.com.br/2012/10/jogos-motores-parte1-desenvolver.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
VAI E VEM Os participantes, dispostos em círculo, um correm por fora e, tocando um participante, diz: “VAI  E  VEM”.Se o aluno diz VEM, o participante tocado o segue.Se o aluno diz VAI, o participante tocado segue em sentido contrário.Quem chega primeiro ao lugar vago, ocupa-o.Disponível em: http://profecarminha.blogspot.com.br/2012/10/jogos-motores-parte1-desenvolver.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
A TODA VELOCIDADEObjetivos:- Seguir a trajetória de uma bola.- Estimular a capacidade de atenção e reação.- Respeitar a vez de atuação.Material: Bolas ou bambolês de tamanho grande.Duração: 15 minutos.Desenvolvimento da atividade: Organizam-se cinco grupos, e cada grupo formará uma fila como se fosse um trem. Cada trem terá uma bola ou um bambolê. O primeiro do trem lançará a bola ou o bambolê tão longe quanto possível. Imediatamente correrá com toda a velocidade atrás do material, tentando superar a trajetória, ou seja, começará a correr atrás do material e acabará a corrida diante do mesmo. Pegará o material, entregando-o para o seguinte.Disponível em: http://umaeducadora.blogspot.com.br/2010/05/atividades-para-o-desenvolvimento-motor.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
CABEREMOS OS DOISObjetivos:- Localizar espaços vazios ou livres.- Discriminar tamanhos e distâncias para antecipar a ação.Material: Papel de jornal com folhas duplas e cortadas pela metade.Duração: 5 minutos.Desenvolvimento: Distribuem-se por toda a sala, folhas de jornal suficientes para todo o grupo caiba sobre elas. Em torno dos jornais deve haver bastante espaço para que o grupo possa deslocar-se confortavelmente, sem pisá-las. As crianças colocam-se uma a uma sobre as folhas cortadas, e de duas em duas sobre as folhas duplas. Estabelecem-se dois sinais, que poderiam ser: uma música e dois toques de pandeiro. Durante a música, as crianças se deslocarão livremente por fora do papel, pulando sem pisar nas folhas. Quando ouvirem o pandeiro, as crianças deverão colocar-se sobre uma folha de papel de jornal. Nas folhas duplas caberão duas crianças, e nas cortadas somente uma.Disponível em: http://umaeducadora.blogspot.com.br/2010/05/atividades-para-o-desenvolvimento-motor.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
ARRASTARObjetivos:- Sensação de força e de força de vontade para o movimento.- Organização e coordenação de esforços para a resolução de problemas motores.Material: Cordas e pneus.Duração: 15 minutos.Desenvolvimento: Após delimitar o espaço de ação, será permitida a formação livre de grupos, conforme os interesses e as afinidades. É conveniente apresentar o material no centro para que o acesso seja fácil. Cada criança receberá uma corda. A atividade iniciará livremente, ajudando ou intervindo naqueles grupos que surgirem ou que considerarem necessário. É importante fomentar o uso das cordas sem nós. Observar se as crianças conseguiram passar a corda sobre os pneus e permitir que sentem nos pneus para que sejam arrastadas como se o pneu fosse um carrinho.Disponível em: http://umaeducadora.blogspot.com.br/2010/05/atividades-para-o-desenvolvimento-motor.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Bola ao altoMaterial necessário: bola- Os participantes devem se organizar em uma roda e definir quem irá começar a brincadeira.- A criança que dará início à brincadeira deverá lançar a bola para o alto e gritar o nome de um participante. Este deverá pegar a bola antes que ela toque o chão.- Se o participante chamado não pegar a bola antes que ela toque o chão, a criança que lançou deve lançá-la novamente e gritar o nome do mesmo ou de outro participante.- Se o participante chamado pegar a bola antes que ela toque no chão, deve, assim que pegá-la, gritar "Pare!", fazendo com que os demais parem no lugar onde estão. Em seguida, ele deve dar três longos passos na direção do participante mais próximo e então arremessar a bola nele.- Caso acerte o colega mais próximo, este estará fora da brincadeira e o arremessador dará início a uma nova rodada. Se não acertá-lo, sairá da brincadeira ou terá que pagar uma prenda para continuar nela.Disponível em: http://umaeducadora.blogspot.com.br/2008/12/brincadeiras-tradicionais.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
Batata-quenteMaterial necessário: bola- Um dos participantes deve ser o que vai comandar a brincadeira, os demais devem se organizar em uma roda, todos sentados no chão.- O participante que ficou de fora deve virar-se ou ter os olhos vendados para comandar a brincadeira dizendo:"Batata-quente, quente, quente...". Ele deve dizer- Quando o comandante da brincadeira disser: "queimou", o participante que estiver com a bola será "queimado, o participante que estiver com a bola será "queimado" e sairá da brincadeira.- O jogo termina quando restar apenas uma criança, a vencedora, que será o comandante na próxima vez.Disponível em: http://umaeducad

57479
Comentário do texto
Carambola- Primeiramente, os participantes deverão definir quem irá comandar a brincadeira. Isso pode se decidido através de um sorteio. As demais crianças devem se organizar em um semicírculo com os braços esticados e as palmas das mãos voltados para cima.- O comandante deverá ficar de frente para os demais e, conforme for reproduzindo a parlenda, irá bater de leve na mão dos colegas.Tic tac carambola,Um de dentro,Um de fora.- A mão do colega que ele tocou no momento em que cantava "fora" deverá ser colocada para trás. Quando uma criança tiver suas duas mãos voltadas para trás deverá sair da brincadeira.- A brincadeira prossegue até que reste apenas um participante, que irá comandar, na próxima rodada, a brincadeira.Disponível em: http://umaeducadora.blogspot.com.br/2009/02/brincadeiras-parte-ii.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
BOLA QUENTEMaterial: Uma bolaDisposição: Em círculo, sentados ou de pé.Desenvolvimento: O professor explica que o aluno que receber a bola tem que se apresentar, dizendo:O nome com que gosta que a chamem.De onde vem.Alguns gostos.alguns desejos.Tem que realizar rapidamente para não se queimar com a bola quente. Terminada a sua apresentação, deverá lançar a bola para outra pessoa, que continua o jogo.Objetivos: Aprender os nomes, iniciando o conhecimento do grupo.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
O ESPELHOMaterial: Nenhum.Disposição: Pessoas divididas em pares.Desenvolvimento: Em pares, primeiro em posição sentados, um imita os movimentos e o outro representa o espelho. Primeiro, alguns movimentos faciais, depois, incorporar movimentos do tronco e membros.Objetivos:Perceber a imagem que passamos aos outros.Conhecimento do esquema e da imagem corporal.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.html

57479
Comentário do texto
ECO- NOMEMaterial: Nenhum.Disposição: Formando um grande círculo.Desenvolvimento: Uma pessoa do grupo vai até o centro do círculo, fala o primeiro em voz alta e, simultaneamente, realiza um movimento qualquer que expresse como se sente naquele momento. Depois, volta para o seu lugar e observa todo o grupo indo ao centro e repetindo o seu nome e movimento.Objetivos:Conhecer o grupo.Exercitar a disponibilidade corporal.Descontrair o grupo.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
RODA DE NOMESMaterial: Nenhum.Disposição: Um grande círculo, com todos os participantes.Desenvolvimento: O jogo começa com um participante do círculo dizendo seu nome, a pessoa que está à sua esquerda deverá dizer o nome anterior e o seu próprio, e assim sucessivamente, até o último, que terá que dizer todos os nomes.Objetivos:Conhecer o grupo.Estimular a cooperação.Exercitar a memória.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
PIPOCA MELADAMaterial: Nenhum.Disposição: Todos à vontade, pelo espaço destinado para o jogo.Desenvolvimento: O jogo começa com o facilitador pedindo para as crianças pularem, como se fossem pipocas. Quando duas pipocas entram em contato uma com a outra, elas devem ficar juntas. Uma vez grudadas, as crianças devem continuar a procurar outras pipocas, até que todos formem uma grande bola de pipocas.Objetivos:Estimular a cooperação.Aprimorar a relação interpessoal.Permitir uma maior aproximação do grupo.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
SALVE- SE COM UM ABRAÇOMaterial: BexigasDisposição: Todos à vontade, pelo espaço destinado para o jogo.Desenvolvimento: O facilitador explica que se trata de um jogo de pega-pega, no qual o objetivo é que todos se salvem. O pegador, com uma bexiga, tenta tocar o peito de alguém. Se conseguir, ele passa a bexiga e invertem-se os papéis. Para não serem pegos, os participantes têm que se abraçar aos pares, encostando o peito um no outro, salvando-se mutuamente. O facilitador pode ir aumentando o número de pegadores, e propor abraços em trios, em quartetos ou em grupos maiores.Objetivos:Estimular a cooperação.Propiciar a relação interpessoal.Permitir uma maior aproximação do grupo.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de junho

57479
Comentário do texto
A GALINHA CEGAMaterial: Venda para os olhos.Disposição: Todos em círculo dando as mãos, menos um, que representará a galinha cega.Desenvolvimento: No centro do círculo se colocará um participante vendado: a galinha cega. Depois de dar três voltas sobre si mesmo, se dirigirá a qualquer pessoa do círculo e apalpará seu rosto para tentar reconhecê-la. Se conseguir, troca de lugar com ela.Objetivos:Percepção tátil.Percepção dos outros.Vivenciar uma atividade sem utilizar a visão.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
ANJO DA GUARDAMaterial: Venda para os olhos.Disposição: Formando pares.Desenvolvimento: Uma das pessoas é vendada e a outra deve conduzir seus passos no caminho indicado e que possui obstáculos. O facilitador deve tomar todas as precauções para que ninguém se machuque.Objetivos:Estimular a cooperação.Aprimorar a relação interpessoal.Vivenciar uma atividade sem utilizar a visão.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
VOLEIVOZMaterial: NenhumDisposição: Sentados formando dois grupos.Desenvolvimento: Os grupos simulam que jogam voleibol. A bola é a voz de cada um. Fazem gestos de golpear a bola, mas dizendo o nome da pessoa a quem se envia a bola.Objetivos:Desinibir o grupo.Conhecer os participantes.Descontrair e relaxar.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
LEVANTE- SEMaterial: Nenhum.Disposição: Todos formando duplas, sentados, um de costas para o outro.Desenvolvimento: O facilitador explica que as duplas devem levantar sem a ajuda das mãos.Objetivos: Estimular a cooperação.Reforçar o trabalho em equipe.Afirmação enquanto grupo.Disponível em: https://profvitormarcelo.blogspot.com.br/p/jogos-e-brincadeiras.htmlAcesso em 24 de junho de 2016
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CACHORRO E OSSOAscrianças devem sentar-se em circulo. Uma criança deverá ficar sentada no centro do circulo com os olhos vendados, será o cachorro, e ao seu lado um objeto qualquer.Uma criança tentará tirar o osso do cachorro sem que ele ouça, caso contrário, o cachorro latirá e o osso permanecerá no lugar. Se o osso for tirado sem que o cachorro perceba, as crianças irão colocar as mãos atrás das costas e o cachorroterá que adivinhar com quem está o osso. Se o cachorro acertar trocará de lugar com a criança que apanhou o osso.OBJETIVOS: Atenção, percepção auditiva, interação.Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Motores-Did%C3%A1tica-De-Educa%C3%A7%C3%A3o/996852.htmlAcesso em 24 de junho de 2016
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FURACÃOOs participantes seguram uns nas mãos dos outros e formam uma corrente aberta, mas o mestre deve ficar na ponta. Então, o mestre começa a correr e a fazer voltas e curvas. Os últimos da corrente deverão cair no chão, o que provocaráriso geral.OBJETIVOS: Agilidade, flexibilidade, coordenação motora ampla, interação.Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Motores-Did%C3%A1tica-De-Educa%C3%A7%C3%A3o/996852.htmlAcesso em 24 de junho de 2016
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LANÇAR A BOLALançar uma bola para o alto e bater palmas uma ou mais vezes, antes de pegá-la novamente.OBJETIVOS: Agilidade, atenção, coordenação motora ampla.Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Motores-Did%C3%A1tica-De-Educa%C3%A7%C3%A3o/996852.htmlAcesso em 24 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
CARRINHO DE MÃOEm duplas, um aluno será o carrinho e o outro irá conduzi-lo segurandopelos pés.OBJETIVOS: Flexibilidade, agilidade, coordenação motora ampla, interação.Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Motores-Did%C3%A1tica-De-Educa%C3%A7%C3%A3o/996852.htmlAcesso em 24 de junho de 2016




