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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

Projeto: Extensão do Saber  

Nome do Instrutor de Capoeira: Juliano Carlos dos Santos 

Data: 27/07/2020 

Título da Atividade: Deslocamento dos bichinhos. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; 

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações;  

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações;  

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais;  

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões;  

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas.  

 

Resumo: 

A criança aprende muito com a observação. Repare, por exemplo, como elas se relacionam 

com os bichos. Ao entrar em contato com eles, ela começa a observar como se comportam e 

percebe como é interessante imitá-los: se desfia andando igual a eles, imita os sons e os 

movimentos que fazem, também sente medo com a novidade e a diferença. O 

desenvolvimento motor da criança passa por distintos padrões de movimento como rolar, 

sentar, engatinhar, rastejar, andar, correr, pular, girar... e na observação do comportamento 

dos bichos, começamos a relacionar essas ações às dos animais: o jacaré e a cobra que 
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rastejam, o sapo que pula, o tatu bola que rola, o gato que engatinha, etc. Sendo assim, nesta 

atividade a criança irá executar alguns movimentos dos bichinhos que contribuirá para o 

desenvolvimento da psicomotricidade da capoeira. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Não necessita de materiais. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço que acolhe a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos (quintal, varanda, jardim ou garagem).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

interesse em participar da atividade? Consegue executar os movimentos com segurança e 

equilíbrio? Solicita ajuda em situações que se faz necessário? Demonstra controle e 

adequação do uso de seu corpo? 

 

O que fazer durante? 

Incentive a criança a imitar os movimentos dos bichinhos são eles:  
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 Deslocamento do sapo: Para isso, basta agachar, tentando encostar as mãos no chão, 

dar um salto para frente, esticando as pernas, e voltar ao chão agachando.  

 Deslocamento do cachorro: Coloque-se de quatro apoios. As mãos devem ficar 

planas (os dedos abertos) bem paralelas, no prolongamento dos ombros. Os pés são 

afastados até à largura da bacia, no alinhamento das mãos. Coloque-se em pontas de 

pés e lentamente, levante o quadril esticando os braços e as pernas. E caminhe para 

frente. 

 Deslocamento do patinho: Para isto basta agachar e esticar os braços na altura dos 

ombros. Em seguida, caminhar nesta posição para frente imitando os passos do 

patinho. 

 Deslocamento do caranguejo: Consiste em começar agachado, com os joelhos 

dobrados e pés fixos no chão, e braços esticados e mãos no solo, atrás do tronco, 

para dar sustentação ao corpo. “Caminhe” para trás nesta posição, esticando e 

erguendo uma perna de cada vez, conforme dá os passos. 

Dica: Repita quantas vezes a criança se mostrar disposta. 

         

A atividade também poderá ser acessada através do endereço: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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