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Prefácio                                                                               

Jomilto Praxedes 

 

A movimentação voluntária humana é uma atividade comple-
xa que permite as ações dos indivíduos em diferentes momentos da 
vida. Os aspectos motores, neurais, cognitivos, afetivos e sociais, bem 
como, as características do indivíduo, da própria tarefa e do ambien-
te, estão relacionadas com os níveis de desenvolvimento motor e de 
competência motora.

O processo de desenvolvimento se debruça nos estímulos ofer-
tados aos indivíduos, deste modo, deve-se ter atenção aos tipos e ao 
período em que são oferecidos. Ou seja, os estímulos devem contem-
plar a maior variedade de valências físicas e capacidades motoras, 
dentre elas a coordenação, agilidade, lateralidade, percepção, com-
petência motora, assim como, a estimulação deve ser iniciada na mais 
tenra idade.

Navegando no imenso e intenso oceano de oportunidades de 
estimulação motora, nos deparamos com a prática do xadrez, visto 
como esporte, que pode ser considerado como uma importante es-
tratégia para o desenvolvimento das capacidades cognitiva e motora, 
que estimula as capacidades perceptivo-motoras, resultando na pro-
moção do acervo motor de crianças e jovens e auxiliando no desem-
penho escolar.

Deste modo, a presente obra tem como objetivo apresentar um 
recurso de apoio didático destinado a professores de educação física 
que tem como intuito promover a reflexão e a construção de progra-
mas com o uso de atividades motoras que possam ser empregadas 



no cotidiano escolar, fazendo com que o leitor percorra um caminho 
de conhecimento, dividido em seis pontos turísticos do aprendizado, 
os quais transmitirão informações sobre: O desenvolvimento humano 
e sua relação com o movimento corporal, o qual abordará as inter-re-
lações existentes entre corpo, mente, ambiente, e os domínios do de-
senvolvimento motor, para a construção objetiva do movimento huma-
no; O desenvolvimento motor, onde serão aprofundadas as questões 
relacionadas ao tema; Lateralidade e orientação espacial, refletindo 
sobre as características gerais destes componentes, assim como, sua 
relação com o desempenho escolar; Xadrez e orientação espacial, 
apresentado um relato de pesquisa acerca da prática do xadrez e do 
aprendizagem escolar; propostas de atividades, a qual observaremos 
um acervo de atividades que podem auxiliar o professor de educação  
física na sua prática; e as Considerações finais.
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Apresentação 

Matheus Ramos da Cruz

Em virtude as recentes modificações dos hábitos de vida do ser 
humano, o desenvolvimento motor de crianças em idade escolar pode 
apresentar uma desarmonia em relação ao processo natural de matu-
ração biológica. Segundo Rechia (2006) as várias alterações sociais 
ocorridas no meio urbano mostram-se como possíveis fatores para 
mudanças ocorridas no estilo de vida das pessoas e no contexto da 
prática de atividades corporais. 

Fatores como a rápida expansão urbana, a carência de espa-
ços públicos apropriados, a violência, mobilidade urbana e hábitos de 
vida sedentários têm limitado a oportunidade de crianças e jovens a 
participar regularmente de práticas de exercícios físicos, atividades es-
portivas e lúdicas (KREBS; CARNIEL; MACHADO, 2011; TSCHOKE; 
RECHIA, 2012; LUZ; KUHNEN, 2013; SILVA et al., 2018; MORES et al., 
2019; DORNELLES et al., 2019).

Estudos na literatura afirmam que a limitação de experiências 
ricas em movimento corporal pode comprometer ativamente o desen-
volvimento motor de crianças (ROSA NETO et al., 2013; VIANNA, 2015; 
FONSECA, 2016), contribuindo para o aparecimento de dificuldades 
em componentes importantes que integram os processos de alfabeti-
zação escolar, como a leitura e a escrita.  

Diante disso, se torna importante estimular, principalmente no 
ambiente escolar, a sistematização de práticas com o uso de ativida-
des perceptivo-motoras, para promover o repertório motor de crianças 
e jovens. Um dos campos no qual isto é possível é através da educa-
ção física escolar, que se apresenta como uma área importante do sa-
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ber que busca promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor 
de seus alunos por meio das práticas corporais. 

Dentre os diferentes benefícios que as práticas corporais podem 
oferecer aos seus participantes, destaca-se o desenvolvimento da la-
teralidade e a orientação espacial, que são importantes componentes 
que integram a aprendizagem de crianças e jovens. Estudos na litera-
tura tem demonstrado que o pleno desenvolvimento destes compo-
nentes motores contribui ativamente para o processo de alfabetização 
e letramento de crianças nos primeiros anos escolares (ROSA NETO et 
al, 2013; LUCENA et al, 2010; ALVIM; BORGES, 2004; VIANNA, 2015).

Frente aos diferentes desafios que o professor de educação 
física encontra em seu papel pedagógico, se faz necessário promo-
ver materiais didático-pedagógicos que possam auxiliar estes profis-
sionais na elaboração de propostas que visem desenvolver os seus 
educandos integralmente. Sendo assim, o presente livro se apresenta 
como um recurso de apoio didático destinado a professores de edu-
cação física que tem como intuito promover a reflexão e a construção 
de programas com o uso de atividades motoras que possam ser em-
pregadas no cotidiano escolar. 

Esta produção busca em seu conteúdo apresentar a importân-
cia do movimento corporal, legitimando a importância do papel do 
educador físico na escola por meio de uma contextualização teórica 
baseada em evidências do campo da educação física e do ensino, 
juntamente com a sistematização de 109 atividades que podem ser im-
plementadas no ambiente escolar, voltadas para o aprimoramento da 
orientação espacial, da lateralidade e de outros componentes motores 
importantes, que podem ser implementadas ou adaptadas de acordo 
com a realidade que o professor encontra em sala de aula.  



Capítulo 1

Desenvolvimento humano e sua 
relação com o movimento corporal

Desenvolvimento 
humano e sua 

relação com o 
movimento corporal

1



16

S U M Á R I O

O desenvolvimento humano de acordo com Papalia e Feldman 
(2013) caracteriza-se por um processo natural transformação e esta-
bilidade que ocorre ao longo de todo o ciclo de vida humano. Estas 
modificações ocorrem em três domínios fundamentais, classificados 
como domínio físico, domínio cognitivo e domínio psicossocial. Para 
que um indivíduo possa se desenvolver integralmente, se torna funda-
mental que exista uma harmonia entre os três aspectos supracitados, 
visto que estes se inter-relacionam, se afetam e complementam mu-
tualmente durante todo o desenvolvimento humano (Figura1).

Figura 1.Relação entre os domínios físico, cognitivo  
e psicossocial do Desenvolvimento Humano

Fonte: Elaborado pelos autores

O domínio físico é constituído pelo desenvolvimento de aspec-
tos que se relacionam com o corpo e a saúde biológica do indivíduo. 
Fatores importantes como o crescimento do cérebro, o desenvolvi-
mento dos músculos, o crescimento dos ossos e o aprimoramento das 
capacidades sensoriais, integram de maneira ativa o domínio físico do 
ser humano. 
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Já o domínio cognitivo pode ser caracterizado pelo desenvol-
vimento de fatores inerentes às estruturas de aprendizagem e comu-
nicação, como por exemplo o aprimoramento da atenção, o desen-
volvimento da memória, dos símbolos comunicativos (leitura, escrita, 
jogo simbólico) o aperfeiçoamento do pensamento, do raciocínio e da 
criatividade. 

O domínio psicossocial por sua vez, pode se referir ao desen-
volvimento das emoções, da personalidade e das relações sociais. O 
desenvolvimento destes três campos fundamentais ocorre de maneira 
dinâmica à medida que o indivíduo experimenta diferentes vivências. 

Dentro desta vasta área de estudo, há diversas abordagens que 
apresentam peculiaridades distintas. Para Piaget (1977), por exemplo, 
o Desenvolvimento humano pode ser constituído por estágios cogniti-
vos se modificam ao longo da infância à fase adulta. Piaget classifica 
estas modificações como Marcos Desenvolvimentais (PIAGET; COOK, 
1952), compostos pelos seguintes estágios: Estágio Sensório Motor, 
Estágio Pré-operatório; Estágio Operatório Concreto e Estágio Opera-
tório Formal. 

Cada um destes estágios supracitados apresenta característi-
cas diferentes que correspondem a um determinado período da vida. 
O estágio Sensório Motor se apresenta como o primeiro estágio de 
desenvolvimento, tendo como principais características as relações 
ainda bem iniciais da relação do bebê com o ambiente que o circunda. 
Nesta etapa, a criança desenvolve formas bem elementares e rudimen-
tares de conhecimento do ambiente, por meio de movimentos corpo-
rais primários. De maneira lenta e gradual, o indivíduo desenvolve sua 
percepção à medida que suas ações se deslocam para o conheci-
mento de outros objetos. Esta etapa de desenvolvimento, de acordo 
com o Piaget e Cook (1952) pode ser dividida em 6 subestágios que 
apresentam particularidades diferentes a saber: 
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1º Subestágio: Do nascimento até o primeiro mês de vida. Nes-
te subestágio a criança efetua movimentos involuntários necessários à 
sua alimentação e sobrevivência. 

2º Subestágio: Do primeiro ao quarto mês de vida. Nesta etapa 
é possível observar a existência de reações circulares, que são gestos 
motores que geram satisfação ao bebê. Ao perceber que estas ações 
os agradam, os bebês realizam estes movimentos repetidas vezes 
com o próprio corpo, isto se dá porque durante os primeiros meses 
de vida, o objeto de atenção e manipulação por parte da criança é o 
próprio, sendo comum vê-las nesta etapa realizando ações específicas 
como colocar o dedo na boca. 

3º Subestágio: Do quarto ao oitavo mês de vida. Durante este 
período a criança passa a gradativamente direcionar seu foco de aten-
ção para o ambiente externo ao seu corpo, sendo possível observar o 
início de ações manipulativas com brinquedos e objetos. 

4º Subestágio: Período ocorrido entre o oitavo e o décimo se-
gundo mês de vida. Nesta etapa a criança já apresenta um maior con-
trole sobre o ambiente que o cerca. As ações com atenções focadas 
em objetos começam a apresentar intencionalidade, e os deslocamen-
tos realizados pelo espaço já apresentam esquemas de movimenta-
ção elementares, auxiliando a criança a ir de encontro ao que desejam. 
Atos como o engatinhar, podem já serem observados. 

5º Subestágio: Etapa correspondente ao período entre o décimo 
segundo e o décimo oitavo mês de vida. Neste subestágio a criança uti-
liza algumas ações realizadas na etapa anterior para testar ações e obter 
resultados, sem realizar as reações circulares puramente para ter satis-
fação. O foco de interesse das ações se direciona para o seu próprio e 
corpo e também para os objetos, sendo possível observar as primeiras 
representações simbólicas de objetos, nas quais a criança consegue de 
maneira gradual representar mentalmente objetos conhecidos. 



19

S U M Á R I O

6º Subestágio: Ocorre entre o décimo oitavo e o vigésimo quar-
to mês de vida. Neste subestágio a criança já é capaz de realizar re-
presentações de ações e objetos por meio de símbolos. A partir desta 
capacidade, a criança consegue desenvolver nas fases posteriores a 
aprendizagem de novas experiências que não se limitam apenas ao 
alcance e contato com objetos. Este se apresenta como o estágio de 
transição para o Período Pré-operacional. 

De acordo com Piaget e Cook (1952), o período de desenvol-
vimento Pré-operatório ocorre entre os dois e os seis anos de idade. 
Características importantes como a representação interior do ambiente 
por parte da criança e o desenvolvimento das representações sim-
bólicas, são muito utilizadas para o desenvolvimento da linguagem. 
A criança apresenta um comportamento egocêntrico e uma grande 
incapacidade de pensar nas consequências que a realização de suas 
ações pode gerar a si mesmo a aos outros indivíduos a sua volta. 
Pode haver também uma maior dificuldade por parte da criança para 
compreender, armazenar e utilizar informações, visto que seu raciocí-
nio lógico ainda se encontra pouco desenvolvido.

Subsequente ao período Pré-operatório, a partir dos 12 anos de 
idade ocorre o período conhecido como Operatório Formal. Segundo 
Piaget (1977) as modificações ocorridas nesta fase de desenvolvimen-
to permanecem com o indivíduo durante todo o seu ciclo da vida. Ca-
racterísticas importantes como a compreensão de conceitos abstratos 
e concretos, a sistematização do pensamento lógico e dedutivo, reso-
lução de problemas e linguagem dotada de sentido, se apresentam 
de maneira enfática neste período. Além disso é possível observar que 
o indivíduo expressa maior consciência das consequências de suas 
ações sobre si mesmo, o ambiente que o cerca e sobre os outros. 

O que se torna evidente nestas diferentes fases de desenvolvi-
mento que compõem a teoria dos Marcos Desenvolvimentais (PIAGET, 
1977) e as demais áreas que estudam o desenvolvimento humano é 
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a importante relação existente entre mente, corpo e ambiente. Estas 
relações auxiliam na compreensão da importância do movimento cor-
poral humano e sua estreita relação com o desenvolvimento integral 
do indivíduo. O movimento corporal não só participa ativamente com 
características peculiares em cada etapa da vida do ser humano como 
também se apresenta como fio condutor que media a interação do 
indivíduo com o mundo (TANI, 2005; MAGILL,2008; GALLAHUE; OZ-
MUN; GOODWAY, 2013; FONSECA, 2012) 

Estas relações existentes entre os campos da mente, do corpo 
e do ambiente descritas por Piaget, dialogam de maneira íntima com 
a composição do comportamento humano, composto pelos domí-
nios psicomotor, cognitivo e afetivo (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 
2013). A interação destes domínios não só integra o crescimento, a ma-
turação biológica e os processos de aprendizagem do indivíduo como 
também é responsável por organizar, efetuar e aprimorar o movimento 
corporal humano. Autores como Gallahue, Ozmund e Goodway (2013), 
afirmam que os domínios psicomotores, cognitivo e afetivo participam 
de maneiras complementares na efetiva realização do movimento. 

O domínio psicomotor por exemplo é responsável pelas ações 
cognitivas dos centros superiores cerebrais (córtex cerebral) e das 
respostas reflexas dos centros inferiores que integram as mudanças 
no desempenho neuromuscular que geram o movimento. O domí-
nio cognitivo por sua vez integra uma relação funcional estreita entre 
mente e corpo, e o domínio afetivo compõe sentimentos, expressões 
e emoções que podem ser externadas pelo indivíduo por meio do 
movimento corporal.

 As demonstrações afetivas geradas pelo movimento humano 
podem ser direcionadas para o próprio indivíduo ou para o ambiente 
que o cerca. A afetividade nesta lógica integrada dos processos que 
geram e atribuem de sentido o movimento humano corrobora com a 
teoria desenvolvida por Piaget (1977), que evidencia que a exploração 



21

S U M Á R I O

do ambiente e realização de gestos motores, principalmente na infân-
cia, ocorre par satisfazer o desejo da criança para atingir um deter-
minado fim. Esta exploração mediada pelo movimento, constitui uma 
importante fonte para a aquisição do aprendizado. Basso (2013) afirma 
que o movimento se apresenta como um mediador de comunicação e 
expressão com o ambiente.

Neste sentido, não há como dissociar do Desenvolvimento Hu-
mano, o movimento. Este está presente em todas as fases e momentos 
da vida. No que se refere ao campo da educação física escolar, o movi-
mento se apresenta como um interlocutor educacional. Compreender 
as relações que o produz, se torna fundamental para que o professor 
em seu campo de atuação educacional possa desenvolver de maneira 
integral os seus educandos, dentro e fora do ambiente escolar.

 Diante disso, serão abordados nos próximos capítulos as ca-
racterísticas de um importante processo natural que ocorre ao longo 
da vida de maneira concomitante com o Desenvolvimento Humano, 
conhecido como Desenvolvimento Motor. A compreensão das peculia-
ridades deste seguimento biológico se torna fundamental para que o 
professor de Educação Física ao longo de suas aulas, possa elaborar 
atividades que possam de fato contribuir para o desenvolvimento inte-
gral dos alunos. 



Capítulo 2

O desenvolvimento motor

O desenvolvimento 
motor

2



23

S U M Á R I O

No capítulo anterior, foi possível observar que o Desenvolvimen-
to Humano se relaciona ativamente com o movimento corporal. As in-
ter-relações existentes entre corpo, mente e ambiente, assim como as 
associações entre os domínios cognitivo, psicomotor e afetivo do ser 
humano, são fundamentais para produzir e atribuir de sentido o mo-
vimento humano. Durante o processo evolutivo existem modificações 
específicas que ocorrem diretamente na forma como o indivíduo se 
movimenta e na implementação deste movimento em ações cotidia-
nas, atividades de lazer e atividades desportivas.

 Estas modificações que integram o comportamento motor do 
indivíduo ocorrem de diferentes formas em períodos distintos da vida 
de maneira contínua (do nascimento até o envelhecimento) e com-
põem um importante processo conhecido como Desenvolvimento Mo-
tor (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013; HAYWOOD; GETCHEL, 
2010; PAYNE; ISAACS, 2007).

O Desenvolvimento Motor se apresenta como uma área im-
portante do conhecimento que estuda os processos de modificações 
existentes no movimento humano geradas pela resultante interação de 
componentes genéticos e culturais (GABBARD,2008). Autores como 
Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) afirmam que estudar o movimento 
humano, o controle motor e a coordenação de nossos movimentos, se 
torna fundamental para que possamos compreender a forma como o 
ser humano vive. 

Este continuum de alterações pode ser relacionado com a ida-
de cronológica, no entanto este fator não é determinante para que o 
desenvolvimento ocorra. A idade cronológica neste ponto nos fornece 
apenas uma estimativa do grau de desenvolvimento do indivíduo, se 
apresentando como um processo dinâmicos que não para em uma 
determinada idade, mas sim que permeia ao longo do ciclo da vida 
(HAYWOOD; GETCHELL, 2016). 
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Este processo evolutivo e dinâmico está envolvido em diferentes 
áreas de estudo do desenvolvimento humano como fisiologia, a bio-
mecânica, a aprendizagem e controle motor, a psicologia do desenvol-
vimento e a psicologia social (THOMAS; THOMAS,1989). Ao estudar o 
movimento humano, se torna importante compreender as bases que 
o produzem.

 Neste sentido, Gallahue e Ozmun (2005) salientam que as ba-
ses que orientam e produzem os movimentos dos seres humanos que 
integram este processo evolutivo advém da interação existente entre 
o ambiente, a tarefa e a convivência do ser humano com outros indi-
víduos. As exigências de uma tarefa motora realizam a interação entre 
indivíduo e o ambiente ao qual o sujeito está inserido. A relação exis-
tente entre tarefa – indivíduo - ambiente pode fazer com estes fatores 
comumente se transformem (Figura 2).

Figura 2. Visão transacional da relação causal no desenvolvimento motor.

Fonte: Adaptado de Gallahue, Ozmun e Goodway, 2013: p.22
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Por existir esta interação importante entre os componentes tare-
fa – indivíduo – ambiente, Newell (1986) salienta que qualquer restrição 
em um destes componentes pode afetar intimamente o movimento, 
visto que ação motriz é resultante da interação entre os componentes 
supracitados. Este modelo teórico é conhecido como modelo de res-
trições de Newell (Figura 3). Para o autor é importante compreender 
as relações existentes entre as características do sujeito que realiza o 
movimento, o meio ao qual o mesmo está inserido e o objetivo de sua 
ação. A partir da comunicação destas características, pode surgir um 
movimento específico.

Figura 3. Modelo de Restrições de Newell.

 

Fonte: Kathleen, Haywood e Getchell, 2010: p.26

Ao longo do ciclo da vida, as experiências vivenciadas formam 
importantes conhecimentos que modificam as ações do ser humano 
durante seu desenvolvimento. Isto também pode ser evidenciado no 
Desenvolvimento Motor. Em cada fase específica da vida e possível 
observar que o ser humano realiza gestos motores distintos, que se 
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modificam, e se ressignificam de diferentes formas. Diante destas mu-
danças, os autores Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) didaticamente 
classificaram o Desenvolvimento Motor em fases de desenvolvimento 
que acompanham diferentes faixas etárias a saber: 

Fase motora reflexiva: Esta etapa de desenvolvimento pode 
ocorrer durante o período de 4 meses a 1 ano de idade. Pode ser 
caracterizada pela reprodução de reflexos por parte dos bebês, e se 
apresentam como as primeiras formas de movimento humano. Estes 
movimentos são realizados de forma involuntária, onde o recém-nas-
cido obtém as primeiras informações referentes ao ambiente onde 
está inserido. 

Fase motora rudimentar: Esta fase pode ocorrer em crianças 
de 1 a 2 anos de idade, sendo uma etapa caracterizada pelos pri-
meiros movimentos voluntários. Tratam-se de movimentos básicos e 
importantes para a exploração do próprio ambiente, que podem ser 
classificados em 3 categorias: movimentos estabilizadores (referentes 
a ações de equilíbrio como controlar a cabeça e ficar de pé); locomo-
tores (referentes a mudança de localização do corpo como arrastar-
-se, engatinhar e caminhar) e manipulativos (referentes a manipulação 
motora rudimentar e refinada como alcançar, pinçar e soltar objetos) 
(GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

Fase motora fundamental: Pode ser uma etapa característica 
de crianças de 2 a 7 anos. Nesta fase as crianças começam a de-
senvolver as primeiras habilidades motoras fundamentais por meio 
da exploração e da experimentação das capacidades físicas de seus 
corpos. As habilidades motoras fundamentais estão relacionadas a fa-
tores maturacionais, ambientais e as experiências da criança, sendo 
importantes para o desenvolvimento de habilidades motoras comple-
xas, que são utilizadas na prática desportiva, em atividades recreativas 
e cotidianas (SOUZA; SPESSATO; VALENTINI, 2014; GALLAHUE; OZ-
MUN; GOODWAY, 2013; BARTON; FORDYCE; KIRBY, 1999).
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As habilidades motoras fundamentais, segundo Gallahue e Oz-
mun (2005), podem ser classificadas de acordo com estágios de de-
sempenho, descritos como: inicial (padrão de movimento com pouco 
controle); elementar (maior controle do padrão de movimento, maior 
sincronia espaço-temporal) e maduro (bom nível de controle motor e 
maior eficiência de movimento corporal). Estas habilidades motoras 
alicerçam a base de movimentos utilizados para o desenvolvimento 
de habilidades motoras complexas que são importantes para a parti-
cipação do indivíduo na realização de atividades artísticas, esportivas 
e cotidianas. 

Fase motora especializada: Esta fase pode ser caracteriza-
da pelo eficiente estabelecimento da fase motora fundamental. Nesta 
etapa o indivíduo pode apresentar maior controle de seu corpo e o 
movimento torna- se um instrumento para a prática de atividades mais 
complexas, atividades cotidianas e esportivas. Há nesse período uma 
combinação das habilidades locomotoras, de estabilidade e manipu-
lativas para a execução de tarefas mais complexas. 

Para que todas estas etapas ocorram, se torna importante 
que durante cada fase o indivíduo possa vivenciar difrentes expe-
riências com os componentes que integram o movimento (tarefa – 
indivíduo – ambiente). Para representar esta lógica de integração dos 
componentes do movimento, Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) 
propuseram um modelo esquemático conhecido como “Ampulheta 
Triangulada”, que basicamente busca representar de maneira didá-
tica as estruturas de desenvolvimento e os fatores que compõem o 
desenvolvimento motor. 

Nesta estrutura, o instrumento nos demonstra uma base trian-
gular onde características referentes ao ambiente e a hereditariedade 
(ou a maturação biológica), juntamente com a interação dos fatores 
referentes à restrição do indivíduo, do ambiente e da tarefa (modelo 
das restrições de Newell), influenciam o preenchimento da ampulheta, 
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que figurativamente, representa a passagem do indivíduo por todas 
as fases do desenvolvimento motor. Haywood e Getchell (2016) com-
plementam que estas vivências se tornam fundamentais para que o 
indivíduo possa refinar as suas habilidades motoras. 

Figura 4. Modelo da Ampulheta Triangulada do Desenvolvimento Motor.

Fonte: Gallahue, Ozmun e Goodway, 2013.p. 76

Diante das relações e necessidades de se integrar a prática 
motora ao cotidiano de crianças e jovens, um local que pode ser fun-
damental para o enriquecimento de experiências sociais, interativas 
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e motoras, importantes para o desenvolvimento de aprendizagens e 
comportamentos de crianças e jovens é a escola. Além de ser um es-
paço suscetível ao encontro de culturas e experiências, ao analisar os 
períodos em que ocorrem as fases do desenvolvimento motor, é pos-
sível perceber que estas ocorrem durante os anos escolares, e mais 
especificamente, durante o ensino fundamental. 

A escola neste sentido, tem um papel importante durante os 
estágios que compõem o processo de desenvolvimento das crianças. 
O ambiente escolar se apresenta como um espaço que pode oferecer 
ricas contribuições para o aprimoramento de habilidades cognitivas, 
acadêmicas e sociais (PAPALIA; FELDMAN, 2013; BORSA, 2007; VY-
GOTSKY, 1988). 

A educação física escolar direcionada neste período, pode auxi-
liar no aprimoramento das habilidades motoras, possibilitando a crian-
ça o aprimoramento do seu controle corporal em diversas atividades 
fundamentais como: saltar, correr, rastejar, chutar uma bola, arremes-
sar um arco, equilibrar-se num pé só. Essas ações além de auxiliarem 
o indivíduo a realizar atividades físicas e esportivas, também o engajam 
na realização de atividades importantes que compõem a aprendiza-
gem escolar, principalmente nos primeiros anos escolares. 

É possível evidenciar trabalhos na literatura que associam o de-
sempenho de aspectos motores com o rendimento escolar de crianças 
e jovens (ROSA NETO et al., 2013; VIANNA, 2015; VIANNA, CRUZ; NE-
NARTAVIS, 2017). O que se tem observado em publicações recentes 
é que na atualidade, crianças brasileiras em idade escolar têm apre-
sentado déficits motores (TAVARES; CARDOSO, 2016; NOBRE; BAN-
DEIRA; VALENTINI, 2017; VILELLA-CORTEZ; FERREIRA; BELLA, 2019; 
SANTOS; BRUM, 2020). Este fato legitima e reforça a importância de 
estimular propostas e políticas públicas que possam ampliar a aplica-
ção de exercícios físicos e motores no cotidiano de crianças e jovens 
afim de minimizar estes possíveis problemas. 
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Com intuito de reforçar a importância de refletir as práticas es-
colares com a utilização de exercícios físicos e atividades lúdicas, no 
tópico a seguir serão descritas as características que constituem dois 
componentes muito importantes que integram o comportamento mo-
tor humano: a Lateralidade e a Orientação espacial. A partir do co-
nhecimento das peculiaridades destes aspectos é possível por parte 
do professor elaborar atividades direcionadas para o aprimoramento 
destes componentes associados ao Desenvolvimento Motor e a apren-
dizagem escolar. 



Capítulo 3

Lateralidade e orientação espacial
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No comportamento motor humano, há uma grande diversidade 
de componentes que integram a realização do movimento corporal. 
Como foi dito anteriormente, as relações entre mente, corpo e ambien-
te se apresentam como importantes fios condutores que juntamen-
te com as experiências motoras, atribuem de sentido e aprimoram o 
aprendizado do movimento durante todo o ciclo da vida. Durante a 
infância, se torna fundamental que a criança possa ter acesso a uma 
infinidade de experiências motoras que possam auxiliar no aprimora-
mento dos movimentos corporais. 

A prática de jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas e ativi-
dades ginásticas além de aprimorar o repertório motor, podem auxiliar 
o indivíduo a se expressar corporalmente, além de constituir uma im-
portante fonte de aquisição de diferentes aprendizagens: a cultura cor-
poral de movimento (BASSO, 2013; TANI, 2005; CASTELLANI FILHO et 
al., 2014). Estes conteúdos fundamentais da educação física escolar 
exercem o importante papel de da interdisciplinaridade prezada pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997).

 A educação física se apresenta neste sentido como um cam-
po fértil para articulação de ações que possam efetivamente aplicar 
estas características em seu cotidiano de ensino. Dentre os diferentes 
componentes motores, afetivos e cognitivos que podem ser desenvol-
vido com a prática motora, há a lateralidade e a orientação espacial, 
que de acordo com diferentes estudos das áreas da educação física, 
educação, psicologia, psicomotricidade e neurociência, se apresen-
tam como fatores que integram os processos de aprendizagem da 
realização do movimento e aspectos importantes da aprendizagem 
escolar, como a leitura e escrita (LUCENA et al., 2010; ROSA NETO, et 
al., 2013; FERNANDES; DANTAS; MOURÃO-CARVALHAL, 2016; TA-
VARES; CARDOSO, 2016).

A lateralidade pode ser entendida segundo Rosa Neto et al. 
(2013) como a preferência de utilização de partes simétricas do corpo 
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para a implementação e realização de diferentes atividades. Fonse-
ca (1988) complementa que a lateralidade representa a internalização 
dos dois lados simétricos do corpo, sendo fundamental para que o 
indivíduo possa desenvolver relações entre o movimento corporal e o 
ambiente que o cerca. Este componente motor de acordo com Pacher 
e Fisher (2003) constitui uma função natural do ser humano ao longo 
de seu desenvolvimento e traduz a organização funcional do sistema 
nervoso central, participando de todo o processo de maturação psico-
motora da criança. 

A lateralidade pode ser classificada de diferentes maneiras, de 
acordo com as ações que indivíduo naturalmente efetua na realização 
de diferentes atividades, podendo ser cruzada, indefinida ou defini-
da. A lateralidade é cruzada quando o indivíduo realiza ações diferen-
tes com a utilização de lados distintos do corpo com a mesma força 
e eficiência, como por exemplo chutar uma bola com o pé direito e 
efetuar um saque com a mão direita. Pode ser indefinida quando não 
há eficiência para a realização de uma atividade, independente do lado 
na qual ela é realizada, como escrever com a mão direita ou esquer-
da. Classifica-se como definida quando o sujeito é capaz de realizar 
atividades diferentes com um mesmo lado simétrico do corpo com 
eficiência, força e harmonia, como escrever e realizar um saque do 
vôlei com a mão direita. 

Durante o desenvolvimento humano, a criança deve apresentar 
sua lateralidade como definida aproximadamente entre os 6 e 7 anos 
de idade (ROSA NETO et al., 2011). Esta faixa etária corresponde aos 
primeiros anos escolares, que de acordo com a literatura, se traduz 
como o período em que se estruturam o esquema corporal e as com-
preensões espaciais e direcionais (direita, esquerda, frente e trás) ex-
ternas e internas ao próprio corpo (LE BOUCH, 1987; COSTE, 1992; 
MACEDO; ANDREUCCI; MONTELLI, 2004). 
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A partir do conhecimento eficiente destas relações de espaço, 
a criança desenvolve a orientação espacial. De acordo com Fonseca 
(2009), a orientação espacial constitui a relação eficiente que o indiví-
duo realiza para se localizar frente a objetos, símbolos e sujeitos num 
determinado espaço. O domínio eficiente deste componente motor 
permite que a criança realize mentalmente interpretações, ressignifi-
cações e representações do seu corpo no mundo real (PIAGET, 1977), 
auxiliando na as localização e comunicação com o mundo exterior ao 
seu próprio corpo. 

Para Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) a orientação espacial 
pode ser compreendida por subcategorias que organizam as repre-
sentações mentais da criança, sendo estas:

1 - Conhecimento do espaço que o corpo ocupa: Esta sub-
categoria de acordo com os autores está relacionada diretamente 
a transferência da referência egocêntrica do próprio corpo para o 
ambiente externo. A criança começa a compreender e integrar dois 
componentes que são classificados por Gallahue, Ozmun e Goodway 
(2013) como autoespaço e espaço geral. O autoespaço se refere fun-
damentalmente a projeção mental que a criança realiza de seu próprio 
corpo sobre o alcance de outros objetos, enquanto que o espaço geral 
refere-se a tudo que está localizado externamente ao seu próprio corpo 
(sujeitos, objetos, símbolos e ambiente). 

2 - Capacidade efetiva de projeção do corpo no espaço ex-
terno:  A partir da integração do autoespaço e do espaço geral, a 
criança é capaz de primeiramente explorar o ambiente e assim gerar 
referências externas ao seu próprio corpo (referências do ambiente) 
para se localizar e se locomover com eficiência.

Diante destes aspectos se torna imprescindível que durante os 
anos escolares os alunos possam ser estimulados a realizar atividades 
que trabalhem estes aspectos supracitados, como defendem Gallah-
ue, Ozmun e Goodway (2013): 
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Dar-lhes oportunidades de desenvolver a consciência espacial 
é um atributo importante de um bom programa de educação 
física de base desenvolvimental e de intervenções iniciais nas 
habilidades motoras que reconhecem a importância do desen-
volvimento perceptivo-motor (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 
2013, p. 300)

Na educação física escolar a elaboração de programas de ati-
vidades, direcionadas a estes aspectos são fundamentais para esti-
mular o desenvolvimento integral dos alunos. Se torna necessário que 
as propostas possam ser bem organizadas e adequadas a realidade 
escolar dos educandos. 

A limitação de experiências motoras ricas para crianças em ida-
de escolar pode contribuir ativamente para o aparecimento de déficits 
motores na lateralidade e na orientação espacial e consequentemente, 
implicações negativas em aspectos que compõem a aprendizagem 
escolar (SILVA; OLIVEIRA; CIASCA, 2017; VIANNA; CRUZ; NENARTA-
VIS, 2017; SILVA; RIBEIRO; CATARINO, 2020), como por exemplo difi-
culdades na realização dos traçados e combinações numerais e letras 
(ZORZI, 2001).

Desta forma, a criança que não diferencia esquerda e direita, 
muitas vezes pode apresentar incapacidade para seguir a direção grá-
fica, ou seja, a leitura e a escrita seguindo a direção da esquerda para 
a direita (LUCENA et al, 2010). 

Alguns autores como Alvim e Borges (2004) afirmam que di-
ficuldades na leitura e na escrita poderiam estar ligadas também a 
lateralidade, o esquema corporal, e a orientação espaço-temporal. 
Assim como Corballis et al (2008) que apontam que um mal estabele-
cimento de dominância manual, poderia contribuir para dificuldades 
em tarefas verbais e matemáticas. De acordo com Smits-Engelsman 
et al (2001), as dificuldades apresentadas na escrita e na leitura tam-
bém podem estar relacionadas a problemas de coordenação motora. 
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Rotta et al (2001), por sua vez, afirmam que dificuldades de apren-
dizagem encontradas na área matemática podem estar associadas 
a dificuldades perceptivo-motoras, tais como a organização espaço 
temporal e a lateralidade.

Estes achados apresentam correspondência a outros estudos 
como o realizado por Rosa Neto et al (2013), onde 166 crianças com 
idades entre 8 e 9 anos participaram de uma avaliação com o objetivo 
de verificar e analisar o desempenho da sua leitura e escrita, através 
da Escala de Desenvolvimento Motor (Rosa Neto, 2002) e o Manual 
de Desempenho Escolar (Rosa Neto et al, 2010). Pode ser verificado 
que o desempenho da leitura e da escrita foi maior nas crianças que 
apresentaram dominância lateral completa em relação as crianças que 
apresentaram lateralidade cruzada. Nas variáveis referentes a escrita, 
também foi observado um melhor desempenho nas crianças com late-
ralidade destro- completa. 

A lateralidade aparece associada a noção visuoespacial e a or-
ganização espacial que possibilita ao indivíduo perceber e interpre-
tar conceitos espaciais e a relação entre um objeto e outro (VIANNA, 
2016). Frente a estas informações, a prática de atividade física duran-
te a infância se mostra importante, principalmente no que se refere 
a estimulação de intervenções que busquem trabalhar a lateralidade 
e a orientação espacial. Gregório et al (2002) apontam que a prática 
motora pode influenciar positivamente o desenvolvimento de crianças 
que podem apresentar dificuldades de leitura, escrita e cálculo, além 
de possíveis benefícios em aspectos sociais. 

Diante do importante papel da educação física escolar sobre 
os o aprimoramento dos aspectos motores e com o intuito de auxiliar 
professores que lidam diretamente com a educação física escolar, ela-
boramos nos próximos tópicos uma série de propostas de atividades 
sistematizadas que podem ser realizadas no ambiente escolar para 
trabalhar a lateralidade e/ou a orientação espacial. As propostas apre-
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sentam em sua organização materiais de baixo que custo, que em 
alguns momentos podem ser até recicláveis, facilitando assim a imple-
mentação nas aulas. 

As atividades descritas no próximo capítulo podem ser adap-
tadas para a realidade escolar dos alunos ou reformuladas. O intuito 
deste capítulo é exatamente oferecer um aporte mínimo de repertório 
de propostas para professores iniciantes ou a estimulação de criação 
de novas propostas. Este tópico apresenta 87 atividades divididas em 
3 blocos: Brincadeiras populares, Atividades Cooperativas e Ativida-
des Pré-desportivas. 

Após a apresentação das propostas de atividades, o capítulo in-
titulado como “Xadrez e orientação espacial – um relato de pesquisa”, 
apresenta ao leitor um estudo realizado durante o ano de 2019 que elu-
cida as possíveis contribuições que a prática do xadrez pode oferecer 
ao aprimoramento da orientação espacial e da lateralidade. Os dados 
descritos na pesquisa são importantes para exemplificar que a partir 
de jogos e esportes de tabuleiro como o Xadrez, é possível trabalhar a 
lateralidade e a orientação espacial. 

As atividades apresentadas nos capítulos citados anteriormente 
estão estruturadas com alguns tópicos importantes que podem auxiliar 
o professor a realizar um plano de aula. Os exercícios estão organiza-
dos da seguinte forma:

1. Título: Nome da atividade;

2. Aspectos Trabalhados: Competências e habilidade que a 
atividade pode potencialmente trabalhar; 

3. Objetivo pedagógico: Meta de competências didáticas a se-
rem a atingidas com a atividade; 

4. Posição: Posicionamento dos alunos durante a atividade;
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5. Desenvolvimento: Descrição da sequência de ações, regras 
e condições do jogo apresentado; 

6. Materiais utilizados: Equipamentos e materiais utilizados 
na atividade;

7. Variações: Opções de modificações que podem ser realiza-
das durante o jogo;

8. Faixa etária: Indicação das idades mais indicadas para a apli-
cação das atividades. Nas atividades que constituem jogos, há ainda a 
presença do seguinte tópico:

9. Objetivo do Jogo: Meta de competências específicas do jogo.



Capítulo 4

Propostas de atividades 

Propostas 
de atividades 

4



40

S U M Á R I O

BLOCO 1: BRINCADEIRAS POPULARES 

1. Título: Arco- íris.

Aspectos trabalhados: Integração Social; Velocidade de reação; 
Orientação espacial; Discriminação visual.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a velocidade de reação e a tomada 
de decisão frente a um estímulo sonoro.

Posição: Alunos dispersos pelo espaço.

Desenvolvimento: Num espaço delimitado pelo professor ficarão 
posicionados vários bambolês com cores diferentes. O professor irá 
orientar para que os alunos se movimentem naturalmente pelo espaço 
da quadra. Num determinado momento, o professor irá apitar e falar 
o nome de uma cor, fazendo com que os alunos tentem entrar nos 
bambolês da cor pedida.

Materiais utilizados: Bambolês e Apito.

Variações: Ao invés de utilizar especificamente bambolês, o professor 
pode solicitar aos alunos para que se locomovam para algum local 
específico do pátio, da quadra ou da escola. 

Faixa etária: 7 a 14 anos.
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2. Título: Amarelinha.

Aspectos trabalhados: Integração Social; Equilíbrio; Lateralidade; Es-
quema corporal.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o equilíbrio e a coordenação motora 
de membros inferiores de maneira lúdica. 

Posição: Alunos irão formar colunas posicionadas pelo espaço.

Desenvolvimento: Um aluno de cada deverá jogar um objeto, tentan-
do acertar uma das casas demarcadas. Após isso, este participante 
deverá pular as casas de acordo a sua disposição no chão (um pé ou 
dois pés) tentando chegar a última casa. Durante a brincadeira, o aluno 
não poderá pisar na casa que está com objeto, devendo pega-lo no 
momento em que estiver voltando.

Materiais utilizados: Giz ou Bambolês.

Variações: O professor poderá solicitar aos alunos a realizar a ativi-
dade utilizando apenas a perna direita/esquerda; Realizar a ida com a 
perna direita e volta com a perna esquerda e vice-versa. 

Faixa etária: 6 a 11 anos.

3. Título: Ruas e vielas.

Aspectos trabalhados: Integração social; Orientação espacial; La-
teralidade; Mudança de direção; Tomada de decisão; Resolução de 
problemas.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a mudança de direção e a velocidade 
de reação frente a obstáculos. 

Posição: Os alunos formarão várias colunas mantendo dois braços de 
distância entre seus colegas.



42

S U M Á R I O

Desenvolvimento: O professor deverá escolher um pegador e um fu-
gitivo que irão se movimentar nos espaços existentes entre os alunos 
que formas as colunas. Ao sinal do professor, os alunos que formam 
as colunas rapidamente terão que rotacionar seu corpo em sentido 
horário dando as mãos para seus colegas que estão ao seu lado para 
formar fileiras. Toda vez que isso ocorrer o pegador e o fugitivo terão 
que se movimentar pelos espaços novos gerados.

Materiais utilizados: Um apito.

Variações: Durante a atividade o professor pode eleger mais pegado-
res e fugitivos.

Faixa etária: 7 a 14 anos.

4. Título: Pique Bandeira.

Aspectos trabalhados: Integração social; Orientação espacial; Late-
ralidade; Mudança de direção; Tomada de decisão; Trabalho em equi-
pe; Percepção dos espaços; Resolução de problemas.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a estratégia em equipe e a mudança 
de direção rápida pelos espaços da quadra de maneira lúdica.

Objetivo do jogo: Capturar a bandeira adversária e trazê-la para 
seu território.

Posição: Turma dividida em dois times posicionados um em cada ex-
tremidade da quadra.

Desenvolvimento: Cada equipe terá consigo uma bandeira ou um 
cone pequeno ou um colete colorido que deverá ser protegido. Toda 
vez que um integrante invade a quadra adversária, se for tocado por 
um integrante da outra equipe, deverá ficar paralisado na posição onde 
sofreu o toque, podendo movimenta-se novamente se um colega de 
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equipe tocar em seu corpo. O objetivo do jogo é conseguir trazer a 
bandeira do adversário para o seu território.

Materiais utilizados: Cones, bandeiras ou coletes. 

Variações: O professor poderá colocar mais bandeiras no jogo dando 
a condição de vencedor o time que conseguir capturar todas as ban-
deiras primeiro. 

Faixa etária: 8 a 15 anos.

5. Título: Pique cauda.

Aspectos trabalhados: Agilidade; Orientação espacial; Consciência 
corporal; Socialização.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a agilidade e a percepção corporal 
numa situação de oposição.

Objetivo do jogo: Pegar a cauda dos colegas e proteger a própria 
cauda. 

Posição: Alunos dispersos pela quadra ou espaço.

Desenvolvimento: Nesta brincadeira os alunos ficarão espalhados no 
pátio ou na quadra tendo consigo um pedaço de barbante, fita ou saco 
plástico que ficará amarrado na cintura, simbolizando uma cauda. Os 
alunos deverão tentar pegar a cauda de seus colegas e ao mesmo 
tempo tentarão proteger a sua. Toda vez que um aluno perde a sua 
cauda, este é eliminado do jogo. A atividade segue até que haja ape-
nas um participante. 

Materiais utilizados: Barbante, fitas ou sacos plásticos.
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Variações: O professor pode dividir a atuma em duas equipes delimitar 
um tempo para a realização da atividade. A equipe que tiver menos 
eliminações vence o jogo. 

Faixa etária: 6 a 15 anos.

6. Título: Corda bamba.

Aspectos trabalhados: Equilíbrio; Esquema corporal; Orientação es-
pacial; Socialização.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o equilíbrio estático e dinâmico por 
meio da ludicidade

Posição: Alunos formarão uma coluna.

Desenvolvimento: Nesta atividade o professor colocará uma corda no 
chão que formará um caminho sinuoso. Os alunos, um de cada vez, 
terão que passar por este caminho pisando apenas na corda, tentando 
evitar ao máximo pisar no chão.

Materiais utilizados: Corda.

Variações:  No percurso o professor poderá colocar alguns obstáculos 
para que os alunos toquem com os pés ou passem por cima, como um 
step, um banco, alguns bambolês e etc.

Faixa etária: 6 a 10 anos.

7. Título: Bola na colher

Aspectos trabalhados: Equilíbrio; Orientação espacial; Consciên-
cia corporal.
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Objetivo Pedagógico: Trabalhar o equilíbrio estático e dinâmico por 
meio da ludicidade.

Posição: Os alunos ficarão posicionados em duas colunas na extre-
midade da quadra.

Desenvolvimento: Nesta atividade, o professor deverá dividir a turma 
em grupos com número igual de participantes que serão organizados 
em colunas. Em cada coluna haverá um cone a uma distância de oito 
metros e os alunos terão consigo uma colher. O primeiro aluno de cada 
coluna terá que equilibrar na colher uma bolinha de tênis ou de meia 
até o cone correspondente à sua equipe e deverá voltar até a sua colu-
na para entregar a bolinha ao seu colega de equipe que fará a mesma 
ação. Caso a bolinha caia, o aluno deverá pega-la e iniciar o percurso 
do início. Vencerá a atividade a equipe que conseguir fazer com todos 
os seus integrantes terminem o percurso primeiro.

Materiais utilizados: Colheres, Bolinhas de tênis ou bolas de meia.

Variações: O professor poderá solicitar que os alunos utilizem primeiro 
a mão direita e depois a esquerda; Os alunos podem realizar a ativida-
de em linha reta ou passando por obstáculos. 

Faixa etária: 7 a 15 anos

8. Título: Argolas no alvo.

Aspectos trabalhados: Equilíbrio; Orientação espacial; Consciência 
corporal.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a coordenação visuomotora por meio 
da ludicidade

Posição: Nesta atividade, os alunos deverão ser divididos em duplas 
que ficarão espalhadas pelo pátio ou pela. 
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Desenvolvimento: Cada dupla terá consigo um Bambolê e os inte-
grantes de cada dupla ficarão posicionados um de frente para o outro. 
Ao sinal do professor, um integrante da dupla deverá manter seus bra-
ços levantados e o colega que está com o bambolê em mãos deverá 
joga-lo para cima buscando fazer com que seu colega de dupla con-
siga entrar no bambolê. 

Materiais utilizados: Bambolês ou arcos.

Variações: O professor poderá pedir aos alunos para que tentem acer-
tar apenas algumas partes do corpo, como por exemplo o braço direi-
to/esquerdo, perna direita/esquerda.

Faixa etária: 7 a 13 anos. 

9. Título: Cabra cega.

Aspectos trabalhados: Percepção auditiva; Apresentar noção de tem-
po e espaço; Equilíbrio dinâmico. 

Objetivo Pedagógico: Trabalhar a percepção sensorial por meio da 
ludicidade.

Posição: Nesta atividade os alunos dispersos pelo pátio.

Desenvolvimento: O professor devera selecionar um aluno para ficar 
vendado com um pedaço de tecido. Os outros alunos ficarão disper-
sos no espaço emitindo sons para que o colega que está vendado 
possa persegui-los. Se o pegador conseguir pegar um colega, este 
passará a ser o pegador.

Materiais utilizados: Tiras de tecido ou pano.

Faixa etária: 6 a 12 anos.
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10. Título: Bola de gude gigante.

Aspectos trabalhados: Coordenação motora; Orientação espacial; 
Habilidade motora fundamental rolar.

Objetivo Pedagógico: Trabalhar a coordenação visomotora e a preci-
são da habilidade motora fundamental rolar.

Objetivo do jogo: Atingir o máximo de vezes as bolas dos adversários 
para marcar pontos. 

Posição:  Os alunos e suas bolas ficarão dispersos pela quadra. 

Desenvolvimento: Nesta atividade, cada aluno terá consigo uma bola 
de vôlei ou de futsal que ficarão espalhadas pelo pátio ou quadra. Um 
de cada vez, os alunos deverão rolar a bola com as mãos buscando 
acertar as bolas de seus colegas. Toda vez que isso ocorre, é atribuído 
um ponto ao participante. Vencerá a atividade o participante que con-
seguir somar o maior número de pontos.

Materiais utilizados: Bolas de vôlei ou bolas de futsal.

Variações: O professor poderá também organizar a turma em equipes. 

Faixa etária: 7 a 15 anos.

11. Título: Atravessando rio. 

Aspectos trabalhados: Agilidade; Orientação espacial; Consciência 
corporal; Estratégia; Socialização.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a mudança de direção e desloca-
mento pelos diferentes espaços

Posição: Um aluno ficará posicionado no centro da quadra enquanto 
que os demais ficarão posicionados nas duas extremidades da quadra.
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Desenvolvimento: Nesta atividade o professor posicionará duas cor-
das ou alguns cones na quadra formando uma área demarcada. Um 
aluno será escolhido para ser o pegador e poderá se movimentar ape-
nas na área demarcada previamente. Os demais alunos deverão atra-
vessar a área na maior velocidade possível tentando se desvencilhar 
do pegador. Toda vez que um aluno é pego, este terá que ir para a área 
do meio para auxiliar o pegador. 

Materiais utilizados: Cordas ou Cones.

Variações: O professor poderá indicar condições para que os alunos 
passem de um lado para o outro como andar só com o pé direito/es-
querdo, andar em duplas de mãos dadas e etc. 

Faixa etária: 6 a 13 anos.

12. Título: Reloginho.

Aspectos trabalhados: Agilidade; Ritmo; Percepção temporal; Orien-
tação espacial.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o ritmo por meio dos saltos.

Posição: Nesta atividade os deverão formar uma roda no pátio ou na 
quadra. O professor ficará no meio da roda com uma corda que deverá 
ser rodada perto do chão.

Desenvolvimento: Os alunos deverão pular tentado evitar que a corda 
encoste em seus pés. Caso isso ocorra, o aluno atingido deverá sair 
da atividade esperando a próxima rodada. Vence a brincadeira o último 
participante que conseguir pular a corda sem ser atingido.

Materiais utilizados: Corda.
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Variações: Para não criar uma exclusão, o professor também poderá 
atribuir uma quantidade de pontos no início da atividade para cada alu-
no. Toda vez que a corda encostar num aluno, este perderá um ponto.

Variações: Para que as eliminações sejam realizadas depois de um 
tempo mais longo na atividade, o professor poderá atribuir um número 
de pontos para cada aluno. Toda vez que um aluno for atingido pela 
corda, este perderá um ponto, sendo eliminado caso zere completa-
mente seus pontos.

Faixa etária: 7 a 14 anos. 

13. Título: Campo minado.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Imagem corporal; Es-
quema corporal; Memorização; Lateralidade. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a memorização visual por meio da 
ludicidade.

Objetivo do jogo: Chegar ao final do caminho.

Posição: Nesta atividade os alunos deverão formar colunas na quadra 
ou no pátio. Haverá alguns cones no espaço que irão formar linhas e 
colunas.

Desenvolvimento: O aluno deverá escolher um dos cones a sua 
frente para percorrer um caminho, enquanto que o professor irá ima-
ginar qual o caminho certo a ser realizado pelo aluno. Caso o aluno 
escolha o cone correto, este poderá avançar escolhendo o próximo 
cone que estará na fileira ou coluna mais à frente. Caso o aluno es-
colha o cone incorreto, deverá voltar para o final de sua coluna para 
recomeçar o caminho.

Materiais utilizados: Cones.
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Variações: O professor poderá organizar a turma em equipes que irão 
organizar o trajeto ara que os membros da equipe adversária realizem 
o caminho. 

Faixa etária: 8 a 15 anos.

14. Título: Jogo da velha.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Imagem corporal; Es-
quema corporal; Memorização; Lateralidade.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a flexibilidade mental por meio da lu-
dicidade. 

Objetivo do jogo: Formar linhas diagonais, verticais ou horizontais 
com os cones.

Posição: Para esta atividade, a turma deverá ser dividida em duas 
equipes com número igual de participantes. Na outra extremidade da 
quadra haverá nove bambolês ou quatro cabos de vassoura, que irão 
representar os espaços de um jogo da velha. 

Desenvolvimento: Cada equipe ficará posicionada numa extremidade 
da quadra formando duas colunas. Ao sinal do professor, um integran-
te de cada vez de cada equipe deverá correr em direção ao jogo da 
velha devendo colocar um cone de sua equipe ou retirar um cone do 
adversário da área do jogo. Após isso, os alunos deverão voltar rapida-
mente a sua coluna, batendo da mão de seu companheiro que irá rea-
lizar a mesma ação. Vencerá a partida a equipe que conseguir formar 
uma linha vertical, horizontal ou diagonal no jogo da velha, primeiro. 

Materiais utilizados: Bambolês ou Cabos de vassoura, cones ou coletes.
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Variações: Caso durante o jogo seja formada a “velha”, os partici-
pantes continuarão a partida tentando trocar as suas peças de lugar 
quando correrem em direção aos espaços das peças. 

Faixa etária: 8 a 15 anos.

BLOCO 2: ATIVIDADES COOPERATIVAS 

15. Título: O equilibrista.

Aspectos trabalhados: Equilíbrio dinâmico; Percepção temporal; 
Orientação espacial; Cooperação; Integração social.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a cooperação por meio da ludicidade

Posição: Para esta atividade os alunos serão divididos em grupos com 
até cinco participantes que ficarão dispersos pelo espaço.

Desenvolvimento: Os grupos formarão rodas e os integrantes ficarão 
próximos um dos outros, mantendo um dos alunos no centro da roda. 
Os participantes que se encontram no centro deverão fechar os olhos 
e deixar o corpo relaxados, enquanto que os alunos da roda irão reali-
zar deslocamentos do corpo deste colega. Se torna importante nesta 
atividade que o grupo fique próximo para que o aluno do centro não 
caia nem se machuque.

Faixa etária: 8 a 15 anos.
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16. Título: Enrolados.

Aspectos trabalhados: Resolução de problemas; Lateralidade; 
Coordenação pé e mão; Consciência corporal; Cooperação; Integra-
ção social.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a resolução de problemas e o traba-
lho em equipe de maneira lúdica.

Posição: Nesta atividade os alunos deverão formar grupos com até 
seis participantes que ficarão dispersos pela quadra ou pátio. 

Desenvolvimento: Os integrantes do grupo formarão uma roda dan-
do juntando a mão direita com indivíduo que se encontra na sua fren-
te e a mão esquerda para o indivíduo que está posicionado do seu 
lado direito. Os alunos deverão se desenrolar sem soltar as mãos, 
criando estratégias próprias por meio de giros, passando por baixo, 
por cima, etc.

Faixa etária: 8 a 15 anos.

17. Título: Corda em movimento.

Aspectos trabalhados: Ritmo; Percepção temporal; Orientação es-
pacial; Tomada de decisão; Velocidade de reação; Resolução de 
problemas.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a tomada de decisão rápida frente a 
um obstáculo de maneira lúdica.

Posição: Alunos posicionados numa extremidade da quadra ou pátio.

Desenvolvimento: O professor com a ajuda de um participante irá 
esticar a corda passando rapidamente pelos alunos que deverão se 
desvencilhar da corda. A corda será passada em alguns momentos 
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por cima e outros por baixo, fazendo com que os alunos criem alterna-
tivas para desviar diferentes.

Materiais utilizados: Corda.

Variações: O professor pode criar várias condições para passar pela 
corda como pular com um pé só, passar por baixo com apoio das 
mãos, etc. 

Faixa etária: 7 a 15 anos.

18. Título: Entrando na corda.

Aspectos trabalhados: Ritmo; Percepção temporal; Orientação espa-
cial; Tomada de decisão; Velocidade de reação; Resolução de proble-
mas.

Objetivo pedagógico: Trabalhar ritmo e cooperação por meio da lu-
dicidade. 

Desenvolvimento: Os alunos irão ficar numa extremidade da quadra. 
O professor com a ajuda de um participante irá bater a corda. Um alu-
no de cada vez terá que passar pela corda sem ser atingido. Toda vez 
que um aluno for atingido, todos os outros deverão passar novamente. 
A atividade se encerra assim que todos os participantes conseguirem 
passar pela corda sem serem atingidos.

Materiais utilizados: Corda.

Variações: Para auxiliar os alunos com maior dificuldade, o professor 
poderá solicitar que os alunos passem em grupos (duplas, trios, quar-
tetos, etc). 

Faixa etária: 7 a 15 anos.
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19. Título: Pique dos lados.

Aspectos trabalhados: Lateralidade, consciência corporal; Imagem 
corporal.

Objetivo pedagógico: Trabalhar as noções de direita e esquerda so-
bre diferentes perspectivas de maneira lúdica. 

Posição: Nesta atividade os alunos deverão ficar espalhados pela 
quadra com uma das mãos levantadas.

Desenvolvimento: No início da atividade o professor irá eleger um 
pegador. O pegador deverá perseguir apenas os alunos que estiverem 
com a mão direita levantada. Os demais alunos irão se deslocar pelo 
espaço buscando confundir o pegador. Num segundo momento, tro-
ca-se o pegador e este deverá perseguir apenas os alunos com braço 
esquerdo levantado.

Faixa etária: 6 a 13 anos. 

20. Título: Alerta Cor. 

Aspectos trabalhados: Percepção auditiva; Discriminação de cores 
e objetos; Velocidade de reação; Tomada de decisão; Orientação es-
pacial.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a percepção visual de um determi-
nado espaço.

Posição: Nesta atividade os alunos deverão ficar espalhados pela 
quadra se movimentado livremente pelo espaço.

Desenvolvimento: O professor deverá falar em voz alta uma cor. Após 
esta orientação, os alunos deverão rapidamente encontrar objetos pre-
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sentes no espaço da atividade para encosta-los. Para isso, terão o 
tempo de 10 segundos. 

Faixa etária: 6 a 11 anos. 

21. Título: Jogo dos erros. 

Aspectos trabalhados: Memória visual; Orientação espacial; Late-
ralidade.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a memória visual e sequencial for-
ma lúdica.

Objetivo do jogo: Identificar as mudanças que ocorreram no ambiente. 

Posição: Nesta atividade o professor irá posicionar um grupo de alu-
nos num espaço determinado. 

Desenvolvimento: Um aluno do grupo será escolhido para olhar e 
memorizar a posição onde os alunos se encontram no espaço. Após 
um tempo de 20 segundos, o professor irá pedir para que este aluno 
vire de costas e mudará a posição dos demais. O participante que 
memorizou a sequência deverá identificar quais mudanças ocorreram.

Faixa etária: 6 a 14 anos. 

22. Título: Jogos dos números. 

Aspectos trabalhados: Percepção auditiva; Integração social; Velo-
cidade de reação; Raciocínio lógico matemático; Memória auditiva; 
Solução de problemas.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a tomada de decisão e a resolução 
de problemas por meio da ludicidade. 
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Objetivo do jogo: Formar grupos de pessoas de acordo com o nú-
mero ditado.

Posição: Os alunos deverão ficar dispersos pelo espaço.

Desenvolvimento: Nesta atividade o professor deverá indicar a turma 
um número. A partir desta orientação os alunos deverão rapidamente 
formar grupos com número de participantes correspondentes ao nú-
mero solicitado pelo professor.

Faixa etária: 6 a 13 anos.

23. Título: Gato e rato.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Velocidade de reação; 
Agilidade; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a mudança de direção, deslocamen-
to entre os espaços e cooperação de forma lúdica. 

Posição: Alunos formarão uma roda enquanto que um aluno ficará no 
centro do círculo e outro fora. 

Desenvolvimento: Nesta atividade os alunos da turma formarão uma 
grande roda. Um aluno será escolhido pelo professor para ser o gato 
(pegador) e outro será o rato (fugitivo). O pegador terá que perseguir 
o rato que a todo momento poderá entrar na roda. Os integrantes da 
turma que forma a roda terão como intuito dificultar a entrada do gato 
na roda, unindo as mãos e fechando os espaços disponíveis. Após um 
determinado tempo de atividade, o professor poderá selecionar outros 
alunos para fazer os papéis de gato e rato.

Variações: O professor poderá escolar mais de um pegador e/ou 
fugitivo.

Faixa etária: 8 a 15 anos. 
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24. Título: Chão de lava.

Aspectos trabalhados: Percepção auditiva; Integração social; Veloci-
dade de reação; Memória auditiva; Orientação espacial; Cooperação.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a tomada de decisão e velocidade de 
reação frente a um estímulo sonoro. 

Posição: Alunos dispersos pelo espaço.

Desenvolvimento: Os alunos ficarão espalhados no pátio se deslo-
cando livremente. Assim que o professor disser “O chão é de lava!”, os 
alunos deverão encontrar superfícies mais altas para permanecer sem 
o contato dos pés no chão.  

Variações: O professor também pode utilizar outros artifícios para que 
os alunos realizem outros movimentos, como por exemplo dar o co-
mando “está chovendo!”. Neste exemplo, alunos terão se abrigar em 
algum lugar que esteja coberto. 

Faixa etária: 6 a 9 anos.

25. Título: Construindo a ponte.

Aspectos trabalhados: Consciência corporal; Orientação espacial; 
Integração social; Trabalho em equipe; Cooperação.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a cooperação e a resolução de pro-
blemas de uma forma lúdica. 

Objetivo do jogo: Fazer com que a equipe chegue a outra extremida-
de da quadra o mais rápido possível. 

Posição: Os alunos formarão uma ou mais colunas.
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Desenvolvimento: Todos os alunos ficarão posicionados dentro de 
um Bambolê, sendo que o último aluno da coluna terá um a mais. Ao 
sinal do professor o último aluno deverá passar um dos seus bambolês 
para o colega da frente, que irá passar para o seguinte até chegar no 
primeiro da coluna. Ao chegar no primeiro aluno, este colocará o bam-
bolê no chão e entrará nele. Os ouros alunos da fileira darão um passo 
à frente entrando no bambolê posicionado a sua frente recomeçando 
o ciclo. Esta dinâmica irá acontecer até que o grupo consiga chegar na 
outra extremidade da quadra. 

Materiais utilizados: Bambolês.

Variações: Para turmas com alunos mais velhos, o professor poderá 
formar grupos e apenas apresentar o seguinte problema: “Vocês pre-
cisarão chegar a outra extremidade da quadra sem tocar com os pés 
fora dos bambolês, sem chuta-los e sem arremessa-los, realizando o 
caminho todos juntos.” A partir desta indicação os alunos terão que se 
reunir para preparar uma estratégia para cumprir a tarefa. 

Faixa etária: 6 a 15 anos.

26. Título: Pêndulo.

Aspectos trabalhados: Ritmo; Percepção temporal; Orientação espa-
cial; Lateralidade; Consciência corporal.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o ritmo e a percepção temporal de 
maneira lúdica.

Posição: Alunos organizados em uma coluna.

Desenvolvimento: Nesta atividade os alunos deverão ser organizados 
em uma coluna num espaço determinado da quadra. O professor fica-
rá em pé encima de uma cadeira segurando duas cordas que devem 
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ser balançadas para frente e para trás. Um de cada vez, os alunos da 
coluna deverão passar rapidamente pelas cordas sem ser atingidos.

Materiais utilizados: Cordas.

Faixa etária: 6 a 11 anos.

27. Títulos: Eletrizados.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Lateralidade; Consciên-
cia corporal. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a resolução de problemas e a coope-
ração de maneira lúdica. 

Posição: Os alunos formarão grupos em rodas.

Desenvolvimento: Nesta atividade o professor deverá formar grupos 
de alunos com até seis participantes. Cada grupo irá se posicionar em 
rodas em diferentes espaços da quadra ou do pátio tendo consigo um 
bambolê. Os integrantes de cada roda deverão ficar de mãos dadas 
enquanto que um dos participantes manterá o bambolê posicionado 
em seu braço. Este participante deverá passar o bambolê para seu 
colega que está do lado sem desatar as mãos.

Materiais utilizados: Bambolês. 

Faixa etária: 8 a 15 anos.
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BLOCO 3: JOGOS PRÉ-
DESPORTIVOS: HANDEBOL

28. Título: Circuito coordenativo.   

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Esquema Corporal; Equilíbrio; 
Coordenação visuomotora

Objetivo pedagógico: Vivenciar diferentes habilidades motoras que 
compõem o Handebol.

Posição: Alunos em colunas numa extremidade do espaço. 

Desenvolvimento: Para realizar esta atividade o professor deverá or-
ganizar a turma em dois grupos que ficarão posicionados em colunas. 
Um a um, os alunos terão que passar por uma série de estações com 
obstáculos para cumprir as atividades o mais rápido possível que con-
sistem em: Passar pisando apenas nos bambolês; passar em zigue e 
zague pelos cones; arremessar a bola de handebol dentro do bambolê 
duas vezes com a mão esquerda e duas vezes com a mão direita e 
passar pisando apenas na corda equilibrando uma bolinha de tênis na 
colher. Quando passar pela última estação, o aluno deverá tocar na 
mão de seu colega de equipe para este realizar o circuito. A equipe que 
terminar o circuito primeiro vence a atividade. 

Materiais utilizados: Cones, Corda, Bolinha de tênis e Colher.

Faixa etária: 9 a 15 anos.
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29. Título: Circuito com condução de bola.

Aspectos trabalhados: Velocidade de reação; Dominância lateral; 
Agilidade; Coordenação motora.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a lateralidade e o drible no Handebol 
de maneira lúdica.

Posição: Alunos em colunas numa extremidade do espaço. 

Desenvolvimento: O professor deverá organizar a turma em dois gru-
pos perfilados em colunas que terão consigo uma bola de handebol. 
Um aluno de cada coluna deverá conduzir a bola de handebol por meio 
do drible, passando por um caminho em zigue e zague demarcado 
com cones, devendo colocar a bola dentro de um bambolê posicio-
nado no final do percurso, à direita e ou à esquerda. O professor ao 
dar o sinal para que os alunos corram para cumprir o percurso deverá 
indicar em qual lado a bola deverá ser posicionada. Caso um aluno das 
equipes posicione a bola no espaço errado, deverá retira-la da posição 
e realizar o circuito novamente. Vence a atividade a equipe que tiver 
concluído o circuito com todos os seus integrantes primeiro.

Materiais utilizados: Bolas de iniciação, Cones e Bambolês. 

Faixa etária: 9 a 15 anos. 

30. Título: Pique Bola.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação espacial; Consciên-
cia corporal; Coordenação Visuomotora; Agilidade.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a velocidade de reação e esquema 
corporal de maneira lúdica.

Posição: Alunos dispersos pelo espaço. 
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Desenvolvimento: Nesta atividade, os alunos ficarão dispersos em um 
determinado espaço delimitado pelo professor. Haverá um pegador 
que tentará colar seus colegas atingindo-os com uma bola bem leve. 
Toda vez que um aluno for atingido, este deverá ficar paralisado no lo-
cal onde se encontra, podendo se movimentar livremente após o toque 
na cabeça realizada por um colega de turma. Durante a atividade, o 
professor deverá indiciar com qual mão o pegador deverá arremessar 
a bola que se encontra consigo. Após um determinado período, outro 
aluno deve ser escolhido para cumprir a função de pagador.

Materiais utilizados: Bolas de iniciação ou Bolas bem leves.

Variações: Durante a atividade o professor poderá escolher mais pe-
gadores. 

Faixa etária: 7 a 15 anos. 

31. Título: Bola no ângulo.

Aspectos trabalhados: Organização espacial; Lateralidade; Coorde-
nação Visuomotora.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão do arremesso do Handebol.

Posição: Alunos em colunas numa extremidade do espaço. 

Desenvolvimento: Nesta atividade o professor deverá formar duas co-
lunas que ficarão a uma distância de aproximadamente 10 metros da 
baliza da quadra, com 2 cones à frente à uma distância de 6 metros. Na 
baliza haverá dois bambolês posicionados nos ângulos superiores das 
traves. Ao sinal do professor, um aluno de cada vez (de cada coluna) 
com uma bola nas mãos irá correr até o cone posicionado a sua frente 
e realizará um arremesso tentando acertar os bambolês.

Materiais utilizados: Baliza, Bambolês e Bolas
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Variações: O professor poderá realizar uma disputa organizando duas 
equipes, delimitando pontuações diferentes para os diferentes locais 
da baliza. Exemplo: gol = 1 ponto, ângulo = 3 pontos e traves = 5 
pontos. Vencerá a disputa a equipe que fizer mais pontos.

Faixa etária: 8 a 15 anos. 

32. Título: Gol a gol.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Coordenação motora; 
Força; Agilidade; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão e a força do arremesso do 
Handebol.

Objetivo do jogo: Fazer o máximo de gols possíveis na baliza adversária.

Posição: Turma dividida em duas equipes dispostas cada uma em um 
lado da quadra.

Desenvolvimento: O professor deverá dividir a turma em duas equi-
pes com número igual de jogadores. A quadra será dividida ao meio 
e haverá várias bolas de handebol ou iniciação em cada lado da qua-
dra. Ao sinal do professor, os alunos deverão pegar as bolas que se 
encontram e seu campo e deverão tentar acertar o gol do adversário. 
Não haverá goleiro, os alunos deverão arremessar a bola sem invadir 
o campo do time adversário.

Materiais utilizados: Bolas de Handebol.

Faixa etária: 8 a 15 anos.
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33. Título: Arremesso do par ou ímpar.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Velocidade de reação; Resolução 
de Cálculos matemáticos; Fundamento do arremesso no Handebol.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a velocidade de raciocínio lógico-ma-
temático de maneira lúdica. 

Objetivo do jogo: Acertar os cones correspondentes ao resultado da 
operação matemática ditada. 

Posição: Os alunos formarão duas equipes que ficarão perfiladas no 
centro da quadra. 

Desenvolvimento: Nesta atividade o professor irá dividir a turma em 
duas equipes que ficarão posicionadas no círculo central da quadra. 
Nas áreas das duas balizas da quadra haverá uma marcação que irá 
delimitar o tiro de 7 metros e algumas bolas de handebol ou iniciação. 
Em cada baliza também haverá dois bambolês posicionados em cada 
ângulo superior das travas. O professor deverá ditar em voz alta uma 
operação matemática (Ex.: 20-14). Após isso, um aluno de cada grupo 
deverá correr em direção a área que a sua frente, pegar a bola e arre-
messar ao gol tentando acertar algum dos bambolês posicionados na 
baliza. Se o resultado da conta ditada pelo professor for par, os alunos 
deverão arremessar a bola no bambolê à sua direita, e caso o resultado 
seja ímpar, deverão realizar o arremesso no bambolê a sua esquerda. 
Vence a equipe que conseguir realizar o maior número de pontos. 

Materiais utilizados: Bolas de handebol ou iniciação e Bambolês.

Variações: Como variação, o professor poderá solicitar aos alunos para 
que depois do arremesso digam o resultado da operação matemática.

Faixa etária: 9 a 15 anos. 
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34. Título: Handebol canhoto.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Dinâmica de jogo; Fundamentos 
do handebol; Coordenação motora.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o passe do handebol com mão não 
dominante.

Objetivo do jogo: Realizar gols no adversário para vencer a partida. 

Posição: Os alunos ficarão posicionados na quadra como num jogo 
convencional de handebol. 

Desenvolvimento: Para realizar esta atividade o professor deverá divi-
dir a turma em equipes de 7 jogadores. Ocorrerá uma partida de han-
debol convencional sendo que os alunos só poderão efetuar passes 
com a mão não dominante.

Materiais utilizados: Bolas de Handebol.

Faixa etária: 8 a 15 anos.

35. Título: Jogo dos 10 passes – Handebol. 

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação espacial; Dinâmica 
de jogo; Trabalho em equipe; Coordenação de membros; Fundamento 
do passe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão do passe do Handebol 
com a mão direita e esquerda. 

Objetivo do jogo: Trocar o maior número de passes utilizando as mãos 
direita e esquerda. 

Posição: Alunos divididos em duas equipes, ficando dispersos pelo 
espaço. 
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Desenvolvimento: Os alunos serão divididos em duas equipes forma-
das por 7 jogadores que ficarão espalhados pela quadra. Cada equipe 
terá que trocar 10 passes utilizando a mão direita e 10 passes com 
a mão esquerda. Toda vez que esta tarefa é cumprida, a equipe que 
efetuou os passes marca um ponto. Vencerá a disputa a equipe que 
conseguir marcar mais pontos. 

Materiais utilizados: Bolas de Handebol.

Faixa etária: 8 a 15 anos. 

36. Título: Handebol dinâmico.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Dinâmica de jogo; Re-
solução de problemas; Trabalho em equipe; Fundamentos do passe 
e arremesso.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a movimentação para gerar linhas de 
passe no Handebol

Objetivo do jogo: Realizar a troca de passes movimentando o corpo 
para realizar o gol. 

Posição: Os alunos formarão mini campos que ficarão posicionados 
nas duas metades da quadra. 

Desenvolvimento: O professor deverá dividir a turma em equipes de 
seis alunos (quatro alunos irão jogar enquanto que dois alunos forma-
rão o gol da equipe com um barbante). Neste jogo as equipes deverão 
trocar seis passes enquanto que os companheiros que formam o gol 
com o barbante terão que se movimentar pelo espaço de jogo. Após 
trocar seis passes um integrante da equipe deverá arremessar a bola 
por cima do gol de barbante formado por seus colegas. Vence a equi-
pe que conseguir fazer mais gols durante a partida.
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Materiais utilizados: Barbantes e bolas de Handebol ou iniciação.

Faixa etária: 8 a 15 anos.

37. Título: Passe na meta.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Lateralidade; Dinâmica 
de jogo; Coordenação visuomotora; Resolução de problemas; Funda-
mento do passe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a movimentação para gerar linhas de 
passe com a mão direita e esquerda no Handebol.

Objetivo do jogo: Realizar a troca de passes movimentando o corpo 
para realizar o gol.

Posição: Os alunos formarão mini campos que ficarão posicionados 
nas duas metades da quadra. 

Desenvolvimento: Assim como a atividade anterior, o professor de-
verá dividir a turma em equipes com seis jogadores (quatro jogando e 
dois formando o gol com um barbante). As equipes deverão trocar 10 
passes com a mão direita, sendo que o nono passe deverá ser reali-
zado por cima do gol formado pelos companheiros de equipe sendo 
recepcionado por integrante do time que no momento do passe terá 
que se posicionar atrás do gol formado por seus companheiros. Após 
isso, a equipe deverá realizar a troca de passes utilizado apenas a 
mão esquerda.  

Materiais utilizados: Barbantes e bolas de Handebol ou iniciação.

Faixa etária: 8 a 15 anos.
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38. Título: Handebol Ataque e defesa.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Dinâmica de jogo; Reso-
lução de problemas; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar as ações de ataque e defesa com 
velocidade no Handebol.

Objetivo do Jogo: Realizar gols na equipe adversária para se manter 
mais tempo em quadra.

Posição: A turma será dividida em quatro equipes com o mesmo nú-
mero de jogadores. Duas equipes realizarão um jogo convencional de 
Handebol enquanto que os outros dois times ficarão posicionados no 
lado de fora de cada extremidade da quadra.

Desenvolvimento: Ao realizar um gol, a equipe que sofreu o gol de-
verá sair do jogo, se posicionado do lado de fora da quadra. A equipe 
que conseguiu marcar um gol deverá defender a baliza onde marcou 
seu gol, enquanto que uma equipe do lado de fora irá entrar na partida 
atacando a meta da equipe que ainda está em quadra.

Materiais utilizados: Bolas de Handebol.

Faixa etária: 10 a 15 anos.

39. Título: Handebol apoiado. 

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Coordenação Visuomo-
tora; Resolução de problemas; Dinâmica de jogo; Trabalho em equipe; 
Fundamento do passe e arremesso do handebol.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o passe pelos três corredores (late-
rais e central) da quadra de Handebol.
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Objetivo do Jogo: Fazer com que a bola passe pelos corredores late-
rais e marcar gols.

Posição: Nesta atividade o professor deverá dividir a turma em duas 
equipes com número igual de jogadores. No campo de jogo haverá 
quatro áreas demarcadas com cones nas laterais da quadra nas quais 
um aluno de cada equipe ficará posicionado.

Desenvolvimento: Neste jogo as equipes deverão realizar passes fa-
zendo com que a bola passe pelos companheiros de equipe posicio-
nados nas laterais da quadra para poder realizar o gol. Vence a partida 
a equipe que conseguir realizar o maio número de gols. 

Materiais utilizados: Cones e Bolas de Handebol ou iniciação. 

Variações: O professor poderá solicitar as equipes que realizem pas-
ses utilizando somente a mão direita ou esquerda.

Faixa etária: 10 a 15 anos.

40. Título: Batalha das bolas.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Ritmo; Coordenação Vi-
suomotora. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão e a força do arremesso 
do Handebol

Objetivo do jogo: Fazer com que a equipe adversária permaneça com 
a bola de basquete em seu campo. 

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes posicionadas 
nos dois lados da quadra.

Desenvolvimento: Neste jogo haverá várias bolas de vôlei no campo 
de cada equipe e uma bola de Basquete posicionada no meio da qua-
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dra. Ao sinal do professor, os alunos deverão lançar as bolas que se 
encontram em seu campo com o intuito de atingir a bola de basquete 
para que a mesma role até o campo da equipe adversária. O professor 
irá delimitar um tempo para que a partida aconteça e ao final deste 
tempo, a equipe que permanecer com a bola de basquete em seu lado 
da quadra terá perdido a partida. 

Materiais utilizados: Bola de basquete e Bolas de vôlei.

Variações: O professor pode inserir no jogo várias bolas de basquete

Faixa etária: 9 a 15 anos.

41. Título: Arremesso ao alvo.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Força; Coordenação 
Visuomotora.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão e a força do arremesso 
do Handebol.

Objetivo do jogo: Atingir a bola de basquete fazendo com que esta 
saia do bambolê.

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes posicionadas 
nos dois lados da quadra.

Desenvolvimento: Os alunos deverão ser divididos em duas equipes 
posicionadas em cada metade da quadra. Cada integrante de cada 
equipe terá consigo uma bola de vôlei ou de iniciação. No meio da 
quadra haverá um bambolê com uma bola de basquete, que deve-
rá ser atingida por arremessos realizados pelos alunos. A equipe que 
conseguir efetivamente atingir a bola de basquete fazendo com que a 
mesma saia do bambolê vence a partida. 



71

S U M Á R I O

Materiais utilizados: Bolas de vôlei ou iniciação, Bambolês e Bolas 
de basquete.

Variações: O professor poderá posicionar mais bolas e bambolês na 
quadra de jogo.

Faixa etária: 8 a 15 anos.

BLOCO 3: JOGOS PRÉ-
DESPORTIVOS: VOLEIBOL

42. Título: Rondo do vôlei.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Agilidade; Ritmo; Toma-
da de decisão; Trabalho em equipe; Fundamento do Toque. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão do toque e da manchete 
do Voleibol frente a um obstáculo.

Posição: Alunos formarão grupos posicionados em rodas pelo espaço.

Desenvolvimento: Nesta atividade o professor deverá dividir a turma 
em grupos de 4 a 5 pessoas. Cada grupo terá consigo uma bola de vô-
lei e formará uma pequena roda. No meio da roda haverá um integrante 
do grupo que tentará pegar a bola que será passada pelos outros in-
tegrantes do grupo. Para passar a bola, os alunos só poderão realizar 
algum fundamento determinado pelo professor. Caso o integrante que 
se encontra no meio consiga pegar a bola ou um aluno erre o passe, o 
último jogador a realizar o fundamento se tornará o bobo.

Materiais utilizados: Bolas de vôlei.
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Variações: O professor poderá pedir para os alunos realizarem primeiro 
o toque, depois a manchete e/ou a combinação dos dois fundamentos.

Faixa etária: 9 a 15 anos.

43. Título: Vôlei minado. 

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Dominância lateral; Agili-
dade; Ritmo; Tomada de decisão; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a força e dominância lateral manual 
de maneira lúdica. 

Objetivo do jogo: Lançar o maior número de bolas para a quadra da 
equipe adversária.

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes posicionadas em 
cada lado da quadra, havendo uma rede separando os grupos.

Desenvolvimento: Para esta atividade haverá diversas bolas de vôlei 
em cada lado da quadra. Ao sinal do professor, os alunos deverão 
pegar as bolas que se encontram em seu campo arremessando-as 
no campo adversário. Num primeiro momento os alunos só poderão 
jogar a bola para o campo adversário com a mão dominante e pos-
teriormente, somente com a mão não dominante. O professor irá de-
limitar um tempo para que a partida aconteça e ao final deste tempo, 
a equipe que permanecer com um menor número de bolas em seu 
lado vencerá a partida. 

Materiais utilizados: Rede ou corda e Bolas de vôlei.

Faixa etária: 7 a 15 anos. 
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44. Título: Vôlei minado com saque.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Dominância lateral; Agili-
dade; Ritmo; Tomada de decisão; Trabalho em equipe. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a força e a precisão do saque do 
Voleibol realizado com mão direita e esquerda. 

Objetivo do jogo: Sacar o maior número de bolas para a quadra da 
equipe adversária.

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes posicionadas em 
cada lado da quadra, havendo uma rede separando os grupos.

Desenvolvimento: Esta atividade é uma variação da anterior, seguin-
do a mesma dinâmica de jogo. No entanto para passar a bola para o 
campo adversário, os alunos deverão realizar o saque. 

Materiais utilizados: Rede ou corda e Bolas de vôlei

Faixa etária: 9 a 15 anos.

45. Título: Vôlei minado com toque. 

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Agilidade; Ritmo; Toma-
da de decisão; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a força e a precisão do toque do 
Voleibol

Objetivo do jogo: Lançar o maior número de bolas para a quadra 
adversária realizando o toque do Voleibol.

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes posicionadas em 
cada lado da quadra, havendo uma rede separando os grupos.
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Desenvolvimento: Esta atividade é uma variação da anterior, seguindo 
a mesma dinâmica de jogo. No entanto que para passar a bola para o 
campo adversário, os alunos deverão realizar o toque. 

Materiais utilizados: Rede ou corda e Bolas de vôlei.

Faixa etária: 9 a 15 anos.

46. Título: Vôlei com lençol.

Aspectos trabalhados: Velocidade de Reação; Cooperação; Orienta-
ção Temporal; Orientação Espacial.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a cooperação e o deslocamento em 
quadra de maneira lúdica. 

Objetivo do jogo: Fazer com que a bola caia na quadra adversária. 

Posição: Os alunos formarão duas equipes que ficarão dispostas em 
cada lado da quadra. 

Desenvolvimento: O professor organizará os alunos de forma que 
haja duas equipes de números iguais de participantes. Cada equipe 
terá um lençol que será seguro por todos os componentes de cada 
equipe. Dado o sinal pelo professor, o grupo que está com a posse da 
bola terá que lançá-la como o lençol para o campo adversário, e assim 
até a bola cair ou for lançada fora do campo de jogo.

Materiais utilizados: Rede de Voleibol, corda ou barbante, lençóis e 
bola de vôlei. 

Faixa etária: 8 a 15 anos. 
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47. Título: Câmbio.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Agilidade; Ritmo; Toma-
da de decisão; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a iniciação à dinâmica de uma partida 
de Voleibol. 

Objetivo do jogo: Fazer 25 pontos na equipe adversária. 

Posição: Os alunos formarão duas equipes que ficarão dispostas em 
cada lado da quadra. 

Desenvolvimento: Esta atividade é uma adaptação de uma partida de 
vôlei convencional. Os alunos serão divididos em duas equipes que 
ficarão posicionadas em cada lado da quadra com uma rede ou corda 
no meio separando as equipes. Haverá uma bola posicionada em uma 
extremidade da quadra para dar início a partida. Um jogador de uma 
das equipes irá lançar a bola para o campo adversário tentando fazer 
com que a mesma passe por cima de rede e toque no chão do time 
adversário. Os alunos poderão agarrar a bola com o intuito de não 
deixar que a mesma caia no solo. A equipe que recebe a bola deverá 
trocar três passes (simulando os três toques do vôlei) antes de passar 
a bola para o campo adversário. Caso a bola encoste no solo, encoste 
fora dos limites da quadra ou a equipe realize mais de três passes, será 
marcado um ponto para o adversário. Vence a partida a equipe que 
chegar a 25 pontos primeiro. 

Materiais utilizados: Rede ou corda e Bolas de vôlei.

Variações: Durante a atividade, o professor poderá inserir aos poucos 
alguns fundamentos do Voleibol como o saque, o toque e a manchete. 

Faixa etária: 8 a 15 anos. 
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48. Título: Saque no alvo.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Lateralidade; Coordena-
ção Visuomotora; Fundamento do saque no vôlei; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão do saque no Voleibol com 
a mão dominante e a mão não dominante. 

Objetivo do jogo: Realizar o saque buscando acertar a bola nos bam-
bolês que se encontram no lado oposto quadra. 

Posição: Neste jogo os alunos deverão ser organizados em duas equi-
pes que ficarão separadas e posicionadas em colunas em uma das 
extremidades da quadra.

Desenvolvimento: Para esta atividade haverá uma rede ou corda no 
centro da quadra. No lado oposto haverá vários bambolês que ficarão 
espalhados pelo chão. Um aluno de cada vez deverá realizar o saque 
buscando fazer com que a bola passe por cima da rede e atinja um 
dos bambolês posicionados no outro lado para marcar um ponto. Num 
primeiro momento, o professor deverá orientar os alunos para realizar 
o saque com a mão dominante, e posteriormente, com a mão não 
dominante. Vence a equipe que acertar mais bambolês. 

Materiais utilizados: Rede ou corda, Bolas de vôlei e Bambolês.

Faixa etária: 7 a 15 anos. 

49. Título: Saque 10. 

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Coordenação Visuomo-
tora; Fundamento do saque do vôlei; Trabalho em equipe. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão do saque no Voleibol.

Objetivo do jogo: Acertar o saque nas mãos do companheiro de equipe. 
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Posição: Alunos formarão duas colunas em uma extremidade da quadra. 

Desenvolvimento: O professor deverá dividir a turma em duas equi-
pes com número igual de jogadores que formarão colunas nas duas 
extremidades da quadra, havendo uma rede ou corda dividindo os 
campos de jogo. Cada equipe terá um integrante posicionado no cam-
po adversário que ficará com as mãos levantadas para cima. Cada 
jogador deverá, um de cada vez, efetuar o saque por cima da rede/
corda tentando acertar as mãos do seu companheiro que se encontra 
no campo adversário. Vence o jogo a equipe que mais vezes conseguir 
acertar seu companheiro.

Materiais utilizados: Bolas de vôlei, Rede ou corda.

Variações: Ao invés de utilizar apenas o saque, o professor poderá 
inserir outros fundamentos do Voleibol como o toque e a manchete. 

Faixa etária: 8 a 15 anos. 

50. Título: Vôlei 2x2. 

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Lateralidade; Coordena-
ção Visuomotora; Dinâmica de jogo; Fundamentos do vôlei; Trabalho 
em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a cooperação e a dinâmica de jogo. 

Objetivo do jogo: Realizar o máximo durante as minipartidas. 

Posição: Os alunos formarão duplas que ficarão posicionadas em vá-
rias miniquadras dispostas no espaço. 

Desenvolvimento: Para realizar este jogo o professor dividirá a turma 
em duplas, formando várias equipes. Haverá uma corda que ficará 
esticada de uma extremidade a outra na quadra, a uma altura de apro-
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ximadamente 180 cm, formando uma série de pequenos campos de 
jogo. As duplas irão realizar uma partida nestes campos de jogo contra 
outras duplas, podendo realizar 3 toques na bola entes de passar para 
o lado adversário. O professor deverá delimitar um tempo de partida 
de aproximadamente 8 minutos. Após o encerramento deste período, 
pede-se para que as duplas mudem de oponentes. 

Materiais utilizados: Corda, Cones e bolas de vôlei. 

Faixa etária: 9 a 15 anos. 

51. Título: Vôlei dos passes. 

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Agilidade; Ritmo; Deslo-
camento; Trabalho em Equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o toque do voleibol em deslocamento. 

Objetivo do jogo: Trocar o maior número de passes nos vários cam-
pos de jogo. 

Posição: Os alunos formarão duplas que ficarão posicionadas em vá-
rias miniquadras dispostas no espaço. 

Desenvolvimento: Para realizar este jogo o professor dividirá a turma 
em duplas, formando várias equipes. Haverá uma corda que ficará 
esticada de uma extremidade a outra na quadra, a uma altura de apro-
ximadamente 180 cm, formando uma série de pequenos campos de 
jogo. As duplas ficarão espalhadas pelos pequenos campos da forma 
que preferirem. Os integrantes de cada dupla terão que realizar troca 
de passes (sendo realizados com o fundamento toque ou manchete) 
por cima da corda. Toda vez que uma troca de passes ocorrer, será 
marcado um ponto para a dupla. No entanto, após realizar a troca de 
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passes, as equipes deverão buscar outros espaços no campo de jogo 
da disputa, não sendo permitido trocar dois passes no mesmo local. 

Materiais utilizados: Bolas de vôlei e Corda. 

Faixa etária: 9 a 15 anos. 

52. Título: Vôlei do rodízio.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Lateralidade; Consciên-
cia corporal; Dinâmica de jogo; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a dinâmica e o posicionamento em 
quadra de um jogo de Voleibol. 

Objetivo do jogo: Realizar os pontos na equipe adversária passando a 
bola para o oponente da posição correspondente do passador. 

Posição: Os alunos formarão trios que ficarão posicionadas em várias 
miniquadras dispostas no espaço. 

Desenvolvimento: Para realizar este jogo o professor dividirá a turma 
em trios, formando várias equipes. Haverá uma corda que ficará estica-
da de uma extremidade a outra na quadra, a uma altura de aproxima-
damente 180 cm, formando uma série de pequenos campos de jogo. 
Cada trio irá confrontar um trio adversário num jogo reduzido, sendo 
que os alunos de cada equipe deverão ficar posicionados nas posi-
ções 1,6 e 5. Durante o jogo a equipe deverá realizar até três toques na 
bola (toque ou manchete) sendo que o último toque para passar a bola 
para o campo adversário deverá ser realizado em direção ao jogador 
do time oposto da mesma posição (Ex.: jogador 5 passará a bola para 
a direção do jogador 5 do time oposto).

Materiais utilizados: Bolas de vôlei e Corda.

Faixa etária: 9 a 15 anos.
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53. Título: Vôlei par ou ímpar.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Agilidade; Ritmo; Toma-
da de decisão; Trabalho em equipe. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a tomada de decisão e o raciocínio 
lógico-matemático com o auxílio do Voleibol.

Objetivo do jogo: Acertar o saque do Voleibol no lado correspondente 
ao resultado da operação matemática ditada. 

Posição: Alunos serão divididos em duas equipes de número igual de 
jogadores em lado da quadra. 

Desenvolvimento: Nesta atividade, os alunos serão divididos em duas 
equipes, que serão posicionadas em cada metade da quadra, haven-
do uma rede separando os dois grupos. Em cada lado da quadra, ha-
verá uma linha separando os lados direito e esquerdo.  O professor irá 
ditar uma conta matemática (ex.: 8 + 5) e o aluno que irá sacar terá que 
realizar a conta mentalmente. Se resultado da operação matemática for 
par, o sacador deverá acertar o lado direito da quadra adversária. Se 
for ímpar, o adversário deverá acertar o lado esquerdo. Após o saque, 
o jogo ocorre de maneira convencional de uma partida de vôlei. 

Materiais utilizados: Rede e Bola de vôlei.

Variações: Para aumentar o nível de dificuldade, o professor poderá 
solicitar para que os alunos realizem o saque com a mão não domi-
nante de acordo com o resultado da conta (Ex.: Sacar com a mão não 
dominante quando o resultado for um número ímpar).

Faixa etária: 8 a 15 anos. 
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54. Título: Voleibolão.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Agilidade; Ritmo; Toma-
da de decisão; Trabalho em equipe. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a iniciação da dinâmica de uma par-
tida de voleibol.

Objetivo do jogo: Fazer o maior número de pontos possível. 

Posição: Alunos serão divididos em duas equipes de número igual de 
jogadores em lado da quadra. 

Desenvolvimento: Os alunos serão divididos em duas equipes com 
número igual de jogadores. No meio da quadra haverá uma rede ou 
corda que irá dividir os lados da quadra. O professor deverá lançar 
um bolão de praia no centro da quadra e as equipes deverão passar a 
bola para o campo adversário realizando até três toques. Sempre que 
a bola sair da quadra, tocar o solo adversário ou quando uma equipe 
realizar mais de três toques, será atribuído um ponto para o adversário. 

Materiais utilizados: Bolão de praia; Rede ou corda.

Faixa etária: 7 a 12 anos. 
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BLOCO 3: JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS: 
FUTEBOL E FUTSAL

55. Título: Futeboliche.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação Espacial; Consciên-
cia corporal; Precisão do fundamento passe; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão do passe do futebol com 
a perna dominante e a perna não dominante. 

Objetivo do jogo: Atingir os cones o máximo de cones realizando o 
passe do futebol. 

Posição: Os alunos formarão colunas numa extremidade da quadra. 

Desenvolvimento: A turma deverá ser dividida em equipe com número 
igual de participantes. Cada equipe ficará posicionada em uma coluna 
numa extremidade da quadra. Mais à frente na quadra, a uma distân-
cia de aproximadamente 15 metros, ficará posicionados alguns cones. 
Um aluno de cada vez irá realizar um passe tentando atingir o maior 
número de cones possíveis. Vence a equipe que ao final de todas as 
tentativas somar o maior número de cones derrubados. Num primeiro 
momento, o professor irá orientar aos alunos para que realizem o pas-
se com perna dominante e depois, com a perna não dominante. 

Materiais utilizados: Bambolês e bolas de futsal.

Faixa etária: 8 a 13 anos.
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56. Título: Futegolf.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação Espacial; Consciên-
cia corporal; Precisão do fundamento passe; Trabalho em equipe. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a precisão do passe do futebol com 
a perna dominante e a perna não dominante. 

Objetivo do jogo: Realizar um passe de futebol/futsal com a força 
adequada para que a bola pare no centro dos babolês.

Posição: Os alunos formarão colunas numa extremidade da quadra.

Desenvolvimento: A turma deverá ser dividida em equipe com nú-
mero igual de participantes. Cada equipe ficará posicionada em uma 
coluna numa extremidade da quadra. Mais à frente na quadra, à uma 
distância de aproximadamente 10 metros, ficarão posicionados al-
guns bambolês espalhados. Os alunos de cada equipe, um de cada 
vez, terão que efetuar um passe tentando fazer com que a bola pare 
no meio de um dos bambolês. Vence a equipe que conseguir realizar 
esta ação mais vezes. 

Materiais utilizados: Bambolês e bolas de futsal.

Faixa etária: 8 a 13 anos.

57. Título: Embaixadinha de bexiga.

Aspectos trabalhados: Dominância lateral.; Coordenação motora; La-
teralidade.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a coordenação de membros inferio-
res na realização do chute do futebol.

Objetivo do jogo: Manter a bexiga no ar por mais tempo. 
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Posição: Alunos dispersos pelo espaço.

Desenvolvimento: O professor dará uma bexiga de ar para cada aluno 
que ficará situado aleatoriamente pela quadra ou o espaço da aula. 
Os alunos deverão tentar realizar o maior número de embaixadas sem 
deixar a bola cair no chão. O professor deverá orientar os alunos nos 
comandos de qual perna deverão utilizar (dir/esq). 

Materiais utilizados: Bexigas de ar.

Faixa etária: 7 a 15 anos. 

58. Título: Pique pega com passes.

Aspectos trabalhados: Dominância lateral; Coordenação motora; Mu-
dança de direção; Esquema Corporal.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a condução de bola do futsal com 
mudança de direção. 

Posição: Alunos dispersos pelo espaço. 

Desenvolvimento: Nesta atividade cada aluno terá consigo uma bola, 
ficando espalhados no espaço de jogo. O professor irá escolher um 
pegador que irá conduzir a bola e efetuar um passe tentando acertar 
as bolas que estão sobre a posse dos colegas. Num primeiro momen-
to os alunos que estão fugindo do pegador deverão conduzir a bola 
apenas com a perna direita, e posteriormente, com a perna esquerda. 

Materiais utilizados: Bolas de futsal.

Faixa etária: 7 a 14 anos.
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59. Título: Pique pega com condução em duplas.

Aspectos trabalhados: Orientação Espacial; Lateralidade; Velocidade 
de Reação; Mudança de direção; Esquema Corporal.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a condução de bola e a cooperação. 

Posição: Alunos formarão duplas que ficarão dispersas pelo espaço. 

Desenvolvimento: Nesta atividade o professor deverá organizar a tur-
ma em diversas duplas espalhadas pela quadra que terão que perma-
necer de mãos dadas. Um determinado número de duplas terá consi-
go uma bola de futsal, enquanto que algumas duplas ficarão sem bola. 
As duplas que estiverem sem a posse de bola, terão que perseguir os 
colegas que estão com a bola para tentar tomar a posse. 

Materiais utilizados: Bolas de futsal.

Faixa etária: 7 a 14 anos.

60. Título: Futduplas.

Aspectos trabalhados: Integração Social; Trabalho em equipe; Agili-
dade; Coordenação visuomotora; Organização Espacial; Lateralidade.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a cooperação numa dinâmica de 
jogo do futebol. 

Objetivo do jogo: Realizar o maior número de gols e fundamentos do 
futebol sem desatar as mãos. 

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes com número 
igual de duplas que se movimentarão livremente pelo espaço. 

Desenvolvimento: O professor deverá organizar a turma em dois 
grandes grupos. Dentro dos grupos, serão divididas diversas duplas 
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que permanecerão de mãos dadas. O professor também deve orientar 
na forma da execução, estabelecendo quem utilizará a perna esquerda 
ou a perna direita. Os alunos deverão realizar o jogo de futsal sempre 
de mãos dadas.

Materiais utilizados: Bolas de futsal.

Faixa etária: 8 a 15 anos.

61. Título: Futduplas com gols.

Aspectos trabalhados: Integração Social; Trabalho em equipe; Agili-
dade; Coordenação visuomotora; Organização Espacial; Lateralidade.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a criação de linha de passe e a preci-
são do passe do futsal em diferentes direções. 

Objetivo do jogo: Realizar passes buscando fazer com a bola passe 
pelos minigols. 

Posição: Os alunos serão divididos em várias duplas que ficarão dis-
persas pelo espaço. 

Desenvolvimento: Nesta atividade os alunos formarão duplas que 
ficarão espalhadas pelo espaço. O professore deverá formar vários 
minis gols com cones que ficarão espalhados pela quadra. As duplas 
terão que realizar passes entre si buscando fazer com que a bola pas-
se pelos minis gols dispostos na quadra.  

Materiais utilizados: Cones e bolas de futsal.

Faixa etária: 8 a 15 anos.
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62. Título: Futebol destro-canhoto.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação espacial; Agilidade; 
Precisão do passe; Tomada de decisão.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a lateralidade dentro de uma dinâmi-
ca de jogo do futsal. 

Objetivo do jogo: Chutar a gol com a perna correspondente a área 
demarcada nas laterais da quadra. 

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes com número de 
integrantes correspondente a um jogo de futsal. 

Desenvolvimento: Para esta atividade, o professor deverá dividir a tur-
ma em equipes com número igual de integrantes. Na quadra haverá 
duas áreas marcadas com cones nas laterais próximas as áreas das 
balizas. Ocorrerá um jogo de futsal convencional no qual as equipes 
deverão passar a bola obrigatoriamente nas áreas demarcadas. Após 
passar a bola por uma das áreas, o aluno que está com a bola deverá 
chutar a gol com a perna correspondente ao lado por onde passou 
(Ex.: área esquerda- chute com a perna esquerda; área direita- chute 
com a perna direita). Caso o aluno consiga realizar o gol, é marcado 
um ponto para sua equipe. Se o aluno fizer o gol chutando com a perna 
não correspondente a área ultrapassada, será marcado um ponto a 
favor do adversário. 

Materiais utilizados: Bolas de futsal e Cones.

Faixa etária: 7 a 15 anos.
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63. Título: Circuito de condução de bola.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação espacial; Mudança 
de direção; Agilidade; Velocidade de reação; Condução de bola.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a condução de bola do futebol utili-
zando o pé dominante e o pé não dominante.

Posição: Os alunos formarão colunas numa extremidade do espaço. 

Desenvolvimento: O professor deverá dividir a turma em equipes com 
número igual de participantes. As equipes ficarão posicionadas em 
uma extremidade da quadra formando colunas. Na frente de cada co-
luna o professor irá colocar uma série fileira de cones, os quais os alu-
nos terão que passar realizando a condução de bola em zigue e zague. 
Num primeiro momento, os alunos deverão realizar a tarefa utilizando 
o pé dominante e posteriormente, o pé não dominante. Ao final do per-
curso o primeiro aluno da fileira irá retornar ao final da fila conduzindo 
a bola e passando-a para o próximo da fila.

Materiais utilizados: Bolas de futsal e cones.

Faixa etária: 6 a 15 anos. 

64. Título: 2 x 0 em velocidade.

Aspectos trabalhados: Dominância lateral; Consciência corporal; 
Orientação espacial; Ritmo; Precisão do passe; Precisão do chute.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a velocidade e precisão do passe e 
do chute do futebol

Posição: Os alunos serão divididos em duplas posicionadas numa 
extremidade da quadra. 
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Desenvolvimento: A turma será dividida em várias duplas que ficarão 
posicionadas em uma extremidade da quadra e um goleiro que irá 
defender uma baliza. Ao sinal do professor, as duplas irão correr em 
velocidade e uma bola será jogada para um dos integrantes da dupla. 
O aluno que receber a bola terá que realizar um passe sem dominar 
a bola para seu companheiro, que por sua vez terá que realizar um 
chute ao gol. 

Materiais utilizados: Bolas de futsal. 

Faixa etária: 8 a 15 anos. 

65. Título: Jogo dos lados.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Velocidade de reação; Trabalho em equipe; Dinâmica de jogo; Funda-
mento do passe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a criação de linhas de passe numa 
dinâmica de jogo do futsal. 

Objetivo do jogo: Conseguir trocar oito passes no campo de jogo 
correspondente à equipe. 

Posição: A turma será dividida em duas equipes com número corres-
pondente a um jogo de futsal. 

Desenvolvimento: Neste jogo o professor deverá dividir a quadra em 
dois campos com espaço semelhante. A turma deve ser dividia em 
duas equipes com número igual de jogadores que ficarão dispostas 
nos campos demarcados previamente pelo professor. Uma bola será 
deixada com uma equipe num lado da quadra que irá trocar passes 
em seu território. A equipe adversária deverá roubar a bola e traze-la 
para seu lado da quadra. Toda vez que uma equipe consegue trocar 
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oito passes em seu campo, é marcado um ponto. Vence a equipe que 
conseguir trocar mais passes.

Materiais utilizados: Coletes e bolas de futsal.

Faixa etária: 9 a 15 anos.

66. Título: Jogo dos apoios.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Velocidade de reação; Trabalho em equipe; Dinâmica de jogo; Funda-
mento do passe, Superioridade numérica. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar passes e triangulações do jogo de 
futebol de maneira lúdica.

Objetivo do jogo: Realizar gols na equipe adversária com o auxílio 
dos apoios. 

Posição: A turma será dividida em 4 equipes com número igual de 
participantes, sendo que duas equipes ficarão na quadra e outras duas 
ficarão ao redor da quadra. 

Desenvolvimento: Nesta atividade, os alunos serão divididos em qua-
tro equipes com número igual de participantes. Ocorrerá um jogo de 
futsal convencional entre duas equipes, sendo que os integrantes das 
equipes de fora (apoios) ficarão posicionados nas linhas laterais e nas 
linhas de fundo, auxiliando as equipes com a posse de bola a realizar 
passes e triangulações, podendo tocar na bola apenas duas vezes. 
O jogo ocorre durante um tempo delimitado pelo professor e ao final 
deste, as equipes invertem seus papéis. 

Materiais utilizados: Coletes e Bolas de futebol ou futsal. 
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Variações: Durante o jogo o professor poderá inserir algumas condi-
ções para mudar a dinâmica do jogo, como por exemplo passar a bola 
obrigatoriamente pelos apoios para poder chutar a gol; passar a bola 
pelos apoios dos dois corredores laterais; finalização apenas com o pé 
não dominante e etc. 

Faixa etária: 10 a 15 anos. 

67. Título: Rondo em Duplas.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Agilidade; Trabalho em equipe; Ritmo; Fundamento do passe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o passe do futsal com velocidade 
e oposição. 

Objetivo do jogo: Trocar passes sem que a dupla do centro da roda 
consiga interceptar a bola. 

Posição: Os alunos formarão duplas que ficarão posicionadas em di-
ferentes grupos pelo espaço. 

Desenvolvimento: Para realizar esta atividade, a turma deverá ser 
dividida em duplas. O professor irá agrupar rodas com três duplas, 
sendo que duas ficarão trocando passes entre si e uma dupla tentará 
interceptar o máximo de passes que puder. Toda vez que uma dupla 
consegue interceptar um passe, é atribuído um ponto. O jogo ocorre 
durante o período de três minutos, e ao término deste período, as 
duplas invertem de papéis. Vence a atividade a equipe que somar 
mais pontos. 

Materiais utilizados: Bolas de futsal.

Faixa etária: 7 a 15 anos. 
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68. Título: Jogo dos cinco gols.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação espacial; Consciên-
cia corporal; Agilidade; Coordenação Visuomotora; Trabalho em equi-
pe; Dinâmica de jogo; Precisão do passe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o passe do futsal com velocidade 
e oposição.

Objetivo do jogo: Realizar a troca de passes buscando fazer a bola 
passar pelos mini gols posicionados na quadra. 

Posição: A turma será dividida em duas equipes com número corres-
pondente a um jogo de futsal. 

Desenvolvimento: Para esta atividade o professor deverá dividir 
equipes com número igual de participantes. Na quadra serão posi-
cionados cinco mini gols com cones (um em cada lateral da quadra 
e um mini gol no centro). Uma bola será colocada em jogo para uma 
equipe que deverá trocar passes enquanto seus adversários buscam 
rouba-la. A equipe com a posse de bola deverá tentar realizar passes 
fazendo com que a bola passe entre os mini gols dispostos no campo 
de jogo, marcando um ponto todas as vezes que isso acontecer. Num 
primeiro momento, os alunos deverão realizar passes apenas com a 
perna dominante, e posteriormente, deverão utilizar apenas a perna 
não dominante. Vence a equipe que conseguir marcar um maior nú-
mero de pontos. 

Materiais utilizados: Cones e Bolas de futsal. 

Faixa etária: 7 a 15 anos.
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69. Título: Avançando os setores.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Agilidade; Coordenação Visuomotora; Superar adversário.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o controle de bola em uma situação 
de oposição. 

Objetivo do jogo: Proteger a bola e retirar a do adversário. 

Posição: Alunos ficam dispersos dentro das marcações realizadas 
pelo professor. 

Desenvolvimento: Neste jogo a quadra deverá ser dividia em 4 qua-
drantes, podendo ser demarcados com cones, cordas ou giz. Os par-
ticipantes ficam organizados dentro de um mesmo setor tendo consigo 
uma bola que deverá ser conduzida e protegida com os pés. Os alunos 
se movimentam tentando chutar a bola de seus oponentes para fora 
do setor de jogo. Quem perder a posse, ficará posicionado no primeiro 
quadrante tentando realizar embaixadinhas. Os participantes que con-
seguiram manter a posse de bola avançam para o segundo quadrante 
recomeçando a dinâmica de jogo. O jogo se encerra quando apenas 
um jogador conseguir chegar no último setor. 

Materiais utilizados: Bolas de futsal, Cones, cordas ou giz.

Faixa etária: 7 a 15 anos.

70. Título: O mestre mandou – futsal.

Aspectos trabalhados: Integração Social; Trabalho em Equipe; Late-
ralidade; Organização espacial.

Objetivo pedagógico: Trabalhar os fundamentos do futsal dentro de 
uma dinâmica de jogo. 
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Objetivo do jogo: Realizar os gols seguindo as condições orientadas 
pelo professor. 

Posição: A turma será dividida em duas equipes com número corres-
pondente a um jogo de futsal. 

Desenvolvimento: Para realizar esta atividade, o professor deverá di-
vidir a turma em equipes com número igual de participantes de acordo 
com a quantidade de alunos presentes. O professor deverá conduzir 
uma partida de futsal dando algumas especificações, como por exem-
plo: utilizar somente o pé esquerdo, utilizar somente o pé direito, con-
duzir com o pé esquerdo e chutar com o direito. Para o gol ser validado 
a bola deve passar por todos os integrantes da equipe. 

Materiais utilizados: Bolas de futsal.

Faixa etária: 7 a 15 anos. 

BLOCO 3: JOGOS PRÉ-
DESPORTIVOS: BASQUETEBOL

71. Título: Corrida do drible.

Aspectos trabalhados: Coordenação Visuomotora; Lateralidade; Es-
quema Corporal; Orientação espacial; Fundamento do drible.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o drible do basquete em velocidade 
e deslocamento utilizando a mão dominante e a mão não dominante.

Objetivo do jogo: Fazer com que todos os integrantes do grupo reali-
zem a o percurso o mais rápido possível. 

Posição: Os alunos formarão colunas em uma extremidade da quadra. 
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Desenvolvimento: Para realizar esta atividade o professor deverá 
dividir a turma em grupos com número igual de participantes. Estes 
grupos ficarão posicionados em uma extremidade da quadra em colu-
nas. Na frente de cada coluna, à uma distância de aproximadamente 
10 metros, haverá um cone. Ao sinal do professor, um integrante do 
grupo de cada vez, deverá se deslocar até o cone posicionado à sua 
frente realizando o drible do basquete, contorna-lo, e entregar a bola 
ao próximo colega da equipe. Vence a corrida a equipe que completar 
o percurso com todos os integrantes primeiro. Num primeiro momento, 
professor deverá orientar os alunos a realizar o drible apenas com a 
mão dominante e posteriormente, apenas com a mão não dominante. 

Materiais utilizados: Cones e Bolas de basquete.

Faixa etária: 7 a 15 anos. 

72. Título: Pique drible.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Coordenação Visuomo-
tora; Lateralidade; Consciência Corporal; Socialização; Fundamento 
do drible.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o drible do basquete em diferentes 
direções utilizando a mão dominante e a mão não dominante.

Posição: Alunos dispersos pelo espaço.

Desenvolvimento: Os alunos ficarão espalhados na quadra ou espa-
ço com uma bola de basquete realizando deslocamentos por meio do 
drible. O professor deverá escolher um participante para ser o pegador. 
Este terá a função de tirar o controle de bola de seus colegas, perse-
guindo-os na quadra de jogo. Para perseguir os colegas, o pegador 
também deverá realizar o drible. Num primeiro momento, professor 
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deverá orientar os alunos a realizar o drible apenas com a mão domi-
nante, e posteriormente, apenas com a mão não dominante.

Materiais utilizados: Bolas de basquete.

Faixa etária: 7 a 15 anos.

73. Título: Passe em duplas.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Coordenação Visuomo-
tora; Ritmo; Força; Cooperação.

Objetivo pedagógico:  Trabalhar os diferentes tipos de passe do Bas-
quete. 

Posição: A turma será dividida em duplas que ficarão dispersas 
pelo espaço. 

Desenvolvimento: O professor deverá dividir a turma em duplas que 
ficarão em cones posicionados nas duas laterais do espaço com uma 
bola de basquete. Os integrantes de cada dupla deverão trocar di-
ferentes tipos de passe de acordo com as orientações do professor 
(Passe de peito, passe picado, passe por cima da cabeça, etc.).

Materiais utilizados: Bolas de basquete e Cones.

Faixa etária: 6 a 12 anos. 

74. Título: Rondo de basquete.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Deslocamento; Gerar linhas de passe; Fundamentos do passe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar os diferentes tipos de passe do bas-
quete com oposição.
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Posição: Os alunos formarão pequenos grupos espalhados pelo espaço. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, o professor de-
verá dividir a turma em grupos de três a quatro alunos. Os participantes 
de cada grupo formarão pequenas rodas, com uma bola de basquete 
e um integrante posicionado no meio da roda (“bobo”) Ao sinal do pro-
fessor, os alunos deverão trocar passes, realizando o passe enquanto 
que o bobo tentará interceptar a bola. Caso um dos alunos realize um 
passe errado ou o bobo consiga interceptar, o aluno que errou a ação 
deverá ir para o meio da roda, se tornando o bobo. No início da ativida-
de, o professor deverá escolher o tipo de passe a ser executado (peito, 
picado e por cima da cabeça) mudando os tipos ao longo da atividade. 

Materiais utilizados: Bolas de basquete. 

Faixa etária: 7 a 13 anos.

75. Título: Rondo em duplas.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Deslocamento; Fundamentos do passe; Trabalho em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar os diferentes tipos de passe do Bas-
quete.

Posição: Os alunos formarão pequenos grupos espalhados pelo espaço. 

Desenvolvimento: Esta atividade é uma adaptação da atividade “Ron-
do de basquete”. Para ser realizada, professor deverá dividir a turma 
em grupos com até seis pessoas, que formarão três duplas. Estes gru-
pos formarão rodas sendo que uma dupla ficará posicionada no meio 
fazendo a função de “bobo”. Os alunos deverão trocar passes entre 
si, enquanto que os bobos tentarão interceptar os passes. Caso um 
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integrante de uma das duplas erre um passe ou um dos bobos consiga 
interceptar, a dupla que errou irá para o meio da roda. 

Materiais utilizados: Bolas de basquete. 

Faixa etária: 7 a 13 anos.

76. Título: Corrida de pontos.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Coordenação Visuomo-
tora; Vivência de ações desportivas; Fundamento do arremesso. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar a combinação do drible em desloca-
mento com o arremesso do basquete.

Objetivo do jogo: Realizar o maior número de cestas.

Posição: Os alunos formarão colunas em uma extremidade da quadra.

Desenvolvimento: Nesta atividade serão formadas várias equipes 
com número igual de jogadores. Cada equipe ficará posicionada em 
uma extremidade da quadra formando várias colunas. Próximo a tabe-
la, haverá cones formando uma linha reta entre cada equipe e a tabe-
la de basquete. Um de cada vez, os alunos de cada equipe deverão 
driblar até o cone a sua frente e deverão realizar um arremesso. Logo 
após efetuar o arremesso, cada aluno buscará sua bola e a entregará 
para um colega de equipe que irá realizar a mesma ação. Vence a 
equipe que conseguir acertar um número maior de cestas. 

Materiais utilizados: Tabela de basquete ou arco adaptado, Bolas de 
basquete ou de vôlei.

Faixa etária: 8 a 13 anos.
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77. Título: Coleta do arremesso.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Coordenação Visuomo-
tora; Vivência de ações desportivas; Fundamento do arremesso.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a combinação do drible em desloca-
mento com o arremesso do basquete.

Objetivo do jogo: Realizar o maior número de cestas, arremessando 
a bola no local onde se encontram os bambolês. 

Posição: Os alunos formarão colunas em uma extremidade da quadra.

Desenvolvimento: Nesta atividade serão formadas várias equipes 
com número igual de jogadores. Cada equipe ficará posicionada em 
uma extremidade da quadra formando várias colunas. Próximo a tabe-
la haverá uma diversidade de bambolês espalhados pelo chão. Um de 
cada vez, os alunos de cada equipe terão que se deslocar até os bam-
bolês realizando o drible, e deverão realizar um arremesso de dentro 
de um bambolê posicionado no chão. O professor deverá previamente 
indicar para quais lado os alunos deverão se deslocar para realizar o 
arremesso (ex.: Bambolês da direita! Bambolês da esquerda!”).

Materiais utilizados: Bolas de basquete ou vôlei, Tabela ou arco adap-
tado e Bambolês.

Faixa etária: 8 a 15 anos.

78. Título:  Jogo da velha com arremesso.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Lateralidade; Consciên-
cia corporal; Coordenação Visuomotora; Vivência de ações desporti-
vas; Fundamento do arremesso; Trabalho em equipe.
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Objetivo pedagógico: Trabalhar a combinação do drible em desloca-
mento e do arremesso do basquete com a tomada de decisões. 

Objetivo do jogo: Formar uma linha vertical, horizontal ou diagonal no 
jogo da velha. 

Posição: Os alunos formarão colunas no centro da quadra viradas 
para sentidos opostos. 

Desenvolvimento: Para esta atividade, a turma deverá ser dividida em 
duas equipes com número igual de participantes. Cada equipe ficará 
posicionada no centro da quadra formando duas colunas no centro 
da quadra, viradas em sentidos opostos. No centro da quadra haverá 
nove bambolês ou quatro cabos de vassoura, que irão representar os 
espaços de um jogo da velha. Ao sinal do professor, um integrante 
de cada vez de cada equipe deverá correr com a bola de basquete 
até o garrafão e arremessar a bola para a sua cesta. Logo após esta 
ação, o aluno deverá voltar para a sua equipe correndo e entregar a 
bola para seu companheiro. Caso o aluno consiga marcar um ponto, 
terá o direito que colocar um cone de sua equipe ou retirar um cone 
do adversário da área do jogo da velha. Vence a partida a equipe que 
conseguir formar uma linha vertical, horizontal ou diagonal no jogo da 
velha, primeiro. 

Materiais utilizados: Bambolês ou Cabos de vassoura, Bolas de bas-
quete, Cones ou coletes.

Variações: O professor poderá indicar os locais de onde os alunos 
deverão arremessar para aumentar o nível de dificuldade. 

Faixa etária: 10 a 15 anos.
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79. Título: Corfebol.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Orientação Espacial; Ritmo; Tra-
balho em equipe; Dinâmica de jogo; Criação de linhas de passes.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a iniciação à dinâmica do jogo de 
Basquete. 

Objetivo do jogo: Acertar o maior número de cestas. 

Posição: Os alunos serão divididos em duas equipes com número 
correspondente a um jogo de Basquete. 

Desenvolvimento: Este jogo trata-se de um jogo pré-desportivo do 
basquete. O professor deverá dividir a turma em duas equipes com 
número igual de jogadores. Cada equipe terá como objetivo marcar 
o maior número de cestas possíveis. Durante o jogo, os alunos não 
poderão andar com a bola nas mãos nem driblar, sendo possível o 
deslocamento apenas realizando troca de passes. 

Materiais utilizados: Bolas de vôlei ou basquete e Tabelas de Basquete. 

Faixa etária: 8 a 15 anos.

80. Título: Bandeja em duplas.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Ritmo; Coordenação pés e 
mãos; Coordenação Visuomotora; Fundamento da bandeja.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a sequência de ações motoras que 
compõem a bandeja do Basquete. 

Posição: Os alunos formarão duplas que ficarão dispersas pelo espaço. 

Desenvolvimento: Durante a atividade cada dupla terá consigo uma 
bola e os integrantes deverão ficar um de frente para o outro. O pro-
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fessor deverá orientar os alunos a como realizar as duas passas da 
bandeja e momento de finalização que será realizado para cima, bus-
cando fazer com a bola chegue ao seu companheiro de duplas. Pri-
meiramente os alunos deverão realizar a bandeja com a mão direita e 
posteriormente com a mão esquerda.

Materiais utilizados: Bolas de basquete.

Faixa etária: 7 a 13 anos. 

81. Título: Fila da bandeja.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Ritmo; Coordenação pés e 
mãos; Coordenação Visuomotora; Fundamento da bandeja.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a sequência de ações motoras que 
compõem a bandeja do Basquete. 

Posição: Os alunos formarão colunas que ficarão posicionadas próxi-
mas a tabela de basquete. 

Desenvolvimento: Neste exercício os alunos serão divididos em duas 
colunas com número igual de participantes que ficarão próximas a ta-
bela. Um de cada vez, os alunos deverão driblar até a tabela, realizar 
as duas passadas e a bandeja. O aluno que realizar a ação na coluna 
do lado direito, deverá pegar a bola, passa-la para seu colega da fileira 
do lado esquerdo entrar no final desta coluna. Desta forma, da próxima 
que os aluno fora realizar a bandeja, efetuará a ação do lado esquerdo.

Materiais utilizados: Tabela de basquete e Bolas de basquete.

Faixa etária: 7 a 13 anos. 
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82. Título: Corrida da bandeja.

Aspectos trabalhados: Lateralidade; Ritmo; Coordenação pés e 
mãos; Coordenação Visuomotora; Fundamento da bandeja.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a sequência de ações motoras que 
compõem a bandeja combinadas com o drible do Basquete. 

Posição: Os alunos formarão colunas que ficarão posicionadas no 
centro da quadra. 

Desenvolvimento: Esta atividade é uma adaptação da atividade an-
terior. A organização da turma será a mesma, no entanto os alunos 
deverão ficar mais distantes e deverão realizar o drible antes de realizar 
a bandeja.  

Materiais utilizados: Tabela de basquete e Bolas de basquete.

Faixa etária: 7 a 13 anos.

83. Título: Jogo da velha com bandeja.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Lateralidade; Consciên-
cia corporal; Coordenação Visuomotora; Coordenação pés e mãos; 
Vivência de ações desportivas; Fundamento da bandeja; Trabalho 
em equipe.

Objetivo pedagógico: Trabalhar a combinação do drible em desloca-
mento e a bandeja do basquete com a tomada de decisões. 

Objetivo do jogo: Formar uma linha vertical, horizontal ou diagonal no 
jogo da velha

Posição: Os alunos formarão colunas no centro da quadra viradas 
para sentidos opostos.
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Desenvolvimento: Esta atividade é uma adaptação da atividade “jogo 
da velha com arremesso”, apresentando a mesma dinâmica de jogo e 
pontuação. No entanto para marcar os pontos, alunos deverão correr 
em velocidade até a tabela e realizar a bandeja.

Materiais utilizados: Bambolês ou Cabos de vassoura, Bolas de bas-
quete, Cones ou coletes.

Faixa etária: 9 a 15 anos.

84. Título: 21.

Aspectos trabalhados: Coordenação Visuomotora; Orientação espa-
cial; Vivência de ações desportivas; Fundamento do arremesso; Ritmo; 
Fundamento do rebote; Fundamento da bandeja.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o arremesso de diferentes locais 
da quadra. 

Objetivo do jogo: Efetuar 21 pontos. 

Posição: Para realizar esta atividade, um participante ficará posicio-
nado na linha de lance livre e os outros participantes ficarão embaixo 
da tabela. 

Desenvolvimento: Para iniciar a atividade o participante que está na 
linha do lance livre deverá efetuar arremessos. Toda vez que um par-
ticipante acerta um lance livre, este deverá repetir até errar. Os parti-
cipantes que ficam embaixo da tabela deverão pegar a bola aonde 
ela parar e realizar o arremesso deste local. Caso acerte o arremesso 
advindo do rebote, o aluno que converteu a cesta vai para a área de 
lances livres recomeçando o ciclo. Toda vez que o aluno converte um 
lance livre, este faz dois pontos. Caso a cesta seja advinda de um 
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rebote, será atribuído ao aluno um ponto. Vencerá a partida o jogador 
que conseguir chegar primeiro ais 21 pontos.

Materiais utilizados: Tabela e Bola de basquete.

Faixa etária: 9 a 15 anos.

85. Título: Mata.

Aspectos trabalhados: Coordenação Visuomotora; Orientação espa-
cial; Vivência de ações desportivas; Fundamento do arremesso; Ritmo; 
Fundamento do rebote. 

Objetivo pedagógico: Trabalhar o arremesso e a velocidade de rea-
ção numa dinâmica de jogo. 

Objetivo do jogo: Converter as cestas e eliminar os adversários. 

Posição: Os alunos formarão uma coluna de frente para a tabela de 
basquete. 

Desenvolvimento: Os alunos serão posicionados em uma coluna que 
ficará de frente para a tabela. Tendo consigo uma bola de basquete. 
O primeiro aluno da coluna deverá realizar um arremesso para cesta. 
Caso acerte a cesta, este aluno deverá ir para o final da fila, caso erre, 
deverá rapidamente pegar o rebote e tentar acertar a cesta antes que o 
próximo da fila acerte seu arremesso, caso contrário, o aluno da frente 
será eliminado. A dinâmica do jogo ocorre desta forma até que sobre 
apenas um jogador. 

Materiais utilizados: Tabela de basquete e Bolas de basquete.

Faixa etária: 9 a 15 anos.
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86. Título: Jogo dos três times.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Agilidade; Coordenação Visuomotora; Tomada de decisão; Criação de 
linhas de passe; Superar adversário.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o passe no basquete com oposição. 

Objetivo do jogo: Trocar o maior número de passes entre os membros 
da equipe e os apoios. 

Posição: A turma será dividia em três equipes sendo que duas equipes 
ficam posicionadas no campo de jogo enquanto uma equipe permane-
ce nas áreas demarcadas. 

Desenvolvimento: Neste jogo a turma deverá ser dividida em três 
equipes. Dentro de um determinado espaço, haverá vários bambo-
lês nos quais os integrantes de uma das equipes estarão posiciona-
dos (apoios). A equipe que está com a posse de bola tentará realizar 
passes entre seus integrantes, enquanto que o time adversário tentará 
roubar a bola. A equipe que está com a posse buscará fazer com a 
bola chegue em um dos apoios. Caso isso ocorra, será atribuído um 
ponto para o time que conseguir realizar a tarefa. Após isso, as equipes 
trocam de lugar recomeçando o jogo. Vence a partida a equipe que 
conseguir marcar mais pontos.

Materiais utilizados: Bambolês e Bolas de basquete.

Faixa etária: 9 a 15 anos.
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87. Título: Jogo dos três setores.

Aspectos trabalhados: Orientação espacial; Consciência corporal; 
Agilidade; Coordenação Visuomotora; Criação de linhas de passe; Su-
perar adversário.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o passe e transição de setores numa 
dinâmica de jogo de Basquete. 

Objetivo do jogo: Fazer com que a bola chegue no quadrante mais 
próximo a cesta por meio da troca de passes de basquete. 

Posição: Os alunos formação equipes de número igual de jogadores 
que se posicionarão nos quadrantes demarcados na quadra. 

Desenvolvimento: Neste jogo, a quadra deverá ser dividida em três 
quadrantes. A turma deverá ser dividida em duas equipes com nove 
jogadores, sendo três jogadores de cada equipe dispostos em cada 
quadrante demarcado na quadra. A equipe com a posse de bola deve-
rá trocar tentando fazer com a bola chegue no setor subsequente até 
a cesta. Conforme o jogo for acontecendo, o professor poderá colocar 
mais bolas em campo, aumentando a complexidade da tarefa. 

Materiais utilizados: Cones ou cordas, Tabelas de basquete e Bolas 
e basquete.

Faixa etária: 9 a 15 anos.
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O presente relato de pesquisa advém de uma investigação 
desenvolvida durante o Programa de Pós-Graduação de Ensino e 
Educação Básica CAp- UERJ (PPGEB – CAp UERJ) no período entre 
2018 e 2020. O interesse por este tema em específico por parte dos 
autores, surgiu frente as contribuições que a prática do xadrez pode 
oferecer a seus praticantes, principalmente no que se refere ao apri-
moramento de aspectos que integram a aprendizagem escolar. Na 
literatura é possível verificar que o jogo de xadrez tem sido utilizado 
no ambiente escolar como uma importante ferramenta de apoio didá-
tico pedagógico para diferentes áreas importantes do saber escolar 
de diferentes segmentos educacionais. Por se tratar de uma atividade 
que necessita de uma grande atenção e concentração para que o 
jogador possa ter um bom desempenho, sua prática apresenta po-
tencialidade para desenvolver fatores importantes que compreendem 
a aprendizagem em diferentes âmbitos. 

Além disso, a estrutura do jogo com suas peças e tabuleiros 
apresenta características interessantes que podem ser adaptadas para 
o ensino de coordenadas cartesianas, noções espaciais e a geometria, 
por exemplo (OLIVEIRA; CASTILHO, 2014). Autores como Angélico e 
Porfírico (2010), salientam que por apresentar natureza desenvolvimen-
tal, o xadrez também pode auxiliar cognitivamente no aprendizado de 
diversas disciplinas, tais como a história, a geografia, a matemática e a 
geometria. Há também a possibilidade de desenvolver propostas que 
possam integrar o ensino de componentes da língua portuguesa, por 
meio de textos, poesias, jogos com palavras cruzadas, caça-palavras 
(TEIXEIRA; TEIXEIRA; GOMES JÚNIOR, 2014) e também da educação 
artística, por meio de trabalhos artesanais para a confecção das peças 
e do tabuleiro (RODRIGUES; SARRAPIO, 2018). Conteúdos das áreas 
de História e Geografia também podem ser trabalhados por meio do le-
vantamento de informações acerca das origens do xadrez, e dos locais 
de disseminação da prática (ANGÉLICO; PORFÍRICO 2010).
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No que se refere à educação física escolar, encontramos na li-
teratura alguns trabalhos que evidenciam a sua importância nas aulas 
(RODRIGUES, 2008; SILVA, 2010; RODRIGUES, 2010; FRANÇA, 2012; 
RIBEIRO et al., 2017). Um dos pressupostos fundamentais para a pre-
sença desta prática nesta área de ensino está no argumento de que 
o xadrez fundamentalmente apresenta características que compõem 
a cultura corporal de movimento: O xadrez é um jogo. E apesar da 
sua prática não necessitar de ações que movimentam grandes grupos 
musculares e elevam a queima de calorias energéticas como num es-
porte coletivo por exemplo, o xadrez em sua essência também é um 
esporte, principalmente por apresentar entidades esportivas que orga-
nizam campeonatos em organizações mundiais, nacionais, federais e 
estaduais. Além de fazer parte da cultura corporal de movimento por 
ser um jogo e também um esporte, a legislação brasileira por meio 
da lei nº 9.394 que integra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira, nos artigos 26 e 27 legitima a prática do xadrez como parte 
diversificada da educação física juntamente com a prática de esportes 
(BRASIL, 1997).

Além destes aspectos supracitados anteriormente, a prática do 
xadrez apresenta um fator fundamental para a sua prática que também 
integra a educação física: o movimento. Um movimento sutil acompa-
nhado de uma percepção espacial apurada quando comparado com 
os movimentos amplos necessários para a prática de outros esportes, 
mas fundamental para que o jogo aconteça: o movimento das peças. 
Durante a prática do jogo, os enxadristas necessitam a todo momento 
realizar movimentos com suas peças no campo de jogo. As peças que 
compõem cada exército apresentam características de movimentação 
peculiares, fazendo com que o enxadrista pense a todo momento que 
caminhos poderão ser utilizados para realizar as jogadas. Estas ca-
racterísticas próprias da dinâmica do jogo fazem com que o enxadris-
ta necessite conhecer, organizar e interferir no espaço durante toda a 
partida (FRANÇA, 2012). Estes componentes se tornam importantes 
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pois ao conhecer as noções de espaço e direção, neste caso direita e 
esquerda; frente e trás; diagonais, o jogador pode planejar suas ações 
e a combinação de movimentos que irão compor suas jogadas. 

 Existe ainda uma agravante que aumenta a complexidade do 
planejamento dos movimentos a serem realizados pelos praticantes 
que é o adversário. Em vários momentos, o jogador de xadrez neces-
sita prever as possíveis jogadas que podem ser realizadas pelo seu 
adversário que se posiciona de frente para si, realizando a projeção 
mental das possíveis jogadas a serem efetuadas. Ao mentalizar e ob-
servar de que maneira as peças podem se mover dentro do jogo, há a 
possibilidade de que as noções referentes a lateralidade e a orientação 
espacial possam estar sendo desenvolvidas. Além disso, a observa-
ção dos movimentos realizados pelo adversário, podem auxiliar o en-
xadrista a reconhecer e interpretar movimentos realizados sobre outra 
perspectiva (do adversário).

Diante destas possíveis contribuições da prática do xadrez para 
desenvolvimento da orientação espacial, a pesquisa realizada teve 
como intuito verificar o desempenho da orientação espacial de alunos 
do primeiro segmento do ensino fundamental de alunos que praticam 
regularmente em seu cotidiano escolar o xadrez. Os sujeitos do estudo 
foram compostos por 170 estudantes com idades entre 6 e 11 anos 
(média de idade = 9,7 ± 1,3), matriculados regularmente em duas es-
colas da rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, separados em 
dois grupos distintos. O grupo 1 (G1) foi composto por 85 alunos de 
uma escola localizada na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro que 
conta com aulas de xadrez integradas a grade curricular da escola que 
ocorriam semanalmente durante o período de 50 minutos. Nesta esco-
la o primeiro contato dos alunos com a prática das aulas de xadrez era 
realizado no 1º ano do ensino fundamental, sendo mantida ao longo 
do tempo até as turmas segundo segmento do ensino fundamental. 
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A instituição em questão ainda contava com salas adaptadas para as 
aulas de xadrez, como mostra a figura 5.

Figura 5. Sala de aulas de xadrez.

Fonte: Cruz, 2020

O grupo 2 (G2) foi composto por 85 alunos de uma escola da 
Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, matriculados regu-
larmente no primeiro segmento do ensino fundamental, praticantes 
apenas das aulas de educação física da escola.  A participação do G2 
para a pesquisa foi importante para identificar se a intervenção com a 
utilização do xadrez poderia gerar alguma diferença de desempenho 
da orientação espacial em relação a crianças que não participam desta 
prática. Nas tabelas 1 e 2 são apresentadas a distribuição dos sujeitos 
do estudo por grupo e idade cronológica. 



114

S U M Á R I O

Tabela 1. Distribuição dos alunos participantes do estudo

Grupo F M Média IC ± DP (anos) 

G1 49 36 9,7 ± 1,3

G2 49 36 9,7 ± 1,3

Legenda: F: Sexo feminino/ M: Sexo masculino. Média IC: 
Média da idade cronológica. Fonte: Cruz, 2020.

Tabela 2. Distribuição dos alunos de G1 e G2 por idade cronológica e gênero

Sexo Idade (anos) Nº de sujeitos

Feminino

6 1

7 2

8 7

9 10

10 13

11 15

Masculino

6 1

7 1

8 6

9 6

10 11

11 11

Fonte: Cruz, 2020.

Para verificar o desempenho da orientação espacial, optou-se 
por utilizar a bateria de testes motores Piaget-Head, que tem como 
intuito avaliar o desempenho de crianças com idades entre 6 a 14 anos 
em atividades cotidianas. Na investigação em questão, foram realiza-
das as provas de 6 a 11 anos sugeridas pelo estudo de Linares (1993), 
Lucena et al (2010) e Vianna, Cruz e Nenartavis (2017). A bateria de tes-
tes apresenta duas partes distintas, nas quais a primeira parte busca 
avaliar a orientação direita–esquerda em três perspectivas diferentes 
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do indivíduo avaliado: Sobre si mesmo, sobre o outro e sobre objetos 
diferentes, enquanto que a segunda parte, tem como intuito avaliar as 
noções de direita e esquerda sobre a projeção mental das relações 
espaciais e temporais (Quadros 1 e 2).

 As atividades de cada etapa da avaliação correspondem a 
uma idade motora (IM) atribuída ao final do teste de acordo com os 
acertos erros tolerados em cada prova. Para exemplificar, se um alu-
no de 8 anos de idade, completa as provas correspondentes a idade 
de 7 anos, mas comete um número de erros maior que o tolerado 
para as tarefas realizadas paras as provas de 8 anos, é atribuída uma 
IM igual a 7, sendo este o resultado do desempenho da sua orienta-
ção espacial. O protocolo da avaliação preconiza que independente-
mente da idade cronológica do indivíduo, o avaliado sempre começa 
a realizar o teste nas provas correspondentes a idade dos 6 anos e 
avança para a realização das atividades correspondentes a idades 
motoras subsequentes.

Quadro 1. Descrição das tarefas correspondentes 
as faixas etárias de 6 e 7 anos

Idade Descrição Êxitos: 

6 anos

Conhecimento sobre si

3/31. Indique a mão direita 
2. Indique a mão esquerda

3. Indique o olho direito 

7 anos

Execução do movimento com ordem

5/6

1. Coloque a mão direita na orelha esquerda 

2. Coloque a mão esquerda no olho direito 

3. Coloque a mão direita no olho esquerdo 

4. Coloque a mão esquerda na orelha direita 

Posição das bolas

5. A bola vermelha está a sua direita ou a sua esquerda? 

6.  E a bola azul? 
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8 anos

Reconhecimento do outro (observador)

3/3
1. Toque na minha mão direita 

2. Toque na minha esquerda 
3. (Observador pega a bola com uma mão): 
Com qual mão estou segurando a bola? 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2020.

Quadro 2. Descrição das provas da 2ª parte do Piaget Head Test

Idade Descrição Êxitos: 

9 anos 

Imitação dos movimentos realizados pelo avaliador

4/8

1. Mão esquerda no olho direito 

2. Mão direita na orelha direita 

3. Mão direita no olho esquerdo 

4. Mão esquerda na orelha direita 

5. Mão direita no olho direito 

6. Mão esquerda na orelha direita 

7. Mão direita na orelha esquerda 

8. Mão esquerda no olho esquerdo 

10 anos

Reprodução dos movimentos das figuras

4/8

1. Mão esquerda olho direito

2. Mão direita orelha direita 

3. Mão direita no olho esquerdo 

4. Mão esquerda na orelha direita 

5. Mão direita no olho direito

6. Mão esquerda na orelha direita

7. Mão direita na orelha esquerda 

8. Mão esquerda no olho esquerdo 
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11 anos 

Reconhecimento da posição relativa das bolas 

3/5

1. A bola azul está à direita ou a esquerda da bola vermelha?

2. A bola verde está à direita ou a esquerda da bola vermelha?

3. A bola azul está à direita ou a esquerda da bola verde? 

4. A bola azul está à direita ou a esquerda da bola vermelha?

5. A bola verde está à direita ou a esquerda da bola vermelha?

Fonte: Adaptado pelo autor, 2020.

O teste Piaget-Head apresenta uma simples aplicação necessi-
tando de materiais simples que podem ser facilmente encontrados na 
escola como três bolas coloridas, uma mesa e duas cadeiras (Figura 
6). Além disso também são utilizadas figuras esquemáticas que o pró-
prio teste disponibiliza, que são empregues nas atividades correspon-
dentes a idade de 10 anos (Figura 7). 

Figura 6. Objetos utilizados no Piaget-Head Test

Fonte: Cruz, 2020.
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Figura 7. Modelo de cartão com figura esquemática 
utilizada no Piaget-Head Test.

Fonte: Cruz, 2020.

No estudo realizado por Cruz (2020), as avaliações ocorreram 
durante o período de 14/10/2019 a 01/11/2019. Os dados obtidos fo-
ram transferidos para um computador de uso pessoal no qual foram 
analisadas pelo software estatístico Graphpad Prism 8.0.2 (2019). O 
autor utilizou o teste não-paramétrico de Mann Whitney para realizar a 
comparação da média dos resultados da IM obtida pelos alunos com 
a sua idade cronológica, sendo admitido o grau de significância de 
p< 0,05.

Ao analisar os resultados do estudo, foi possível verificar que os 
grupo participantes apresentaram um descompasso entre a idade moto-
ra obtida nos testes e a idade cronológica, como mostra a tabela abaixo.
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Tabela 3. Comparação entre a média da IM e média da IC de G1 e G2

Grupo  Média IM ± DP (anos) Média IC ± DP (anos) P<0,05

G1 7,25 ± 2,1 9,7 ± 1,3 0,0001

G2 6,87 ± 1,5 9,7 ± 1,3 0,0001

Legenda: Média IC ± DP: Média da idade cronológica.
Média IM ± DP: Média da idade motora em anos. P<0,05: 

teste de significância Mann Whitney. Fonte: Cruz, 2020.

Estes achados sugerem uma conformidade com outros traba-
lhos da literatura que demonstram que alunos brasileiros do primeiro 
segmento do ensino fundamental têm apresentado déficits motores 
(FERREIRA; MARTINEZ; CIASCA, 2010; VIEIRA; GUEREZI, 2016; BE-
ZERRA et al., 2017; VILELLA-CORTEZ; FERREIRA; BELLA, 2019). Ain-
da assim, foi possível observar que os alunos praticantes de xadrez 
apresentaram um déficit no desempenho da orientação espacial me-
nor em comparação aos alunos não praticantes.

Ao realizar a comparação dos grupos participantes por gênero, 
foi possível verificar que os meninos praticantes de xadrez apresenta-
ram um desempenho da IM superior aos seus pares não praticantes 
(Tabela 4). No gênero feminino também foi possível verificar que as me-
ninas praticantes de xadrez apresentaram um média da IM levemente 
superior que ao grupo de meninas não praticantes (Tabela 4). 

Tabela 4. Comparação da IM separadas por gênero de G1 e G2

Grupo  Média IM ± DP (anos) P< 0,05

G1 Feminino 6,95 ± 2,05
0,2764

G1 Masculino 7,41 ± 2,14
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G2 Feminino 6,57 ± 1,46
0,0327

G2 Masculino 7,23 ± 1,60

G1 Feminino 6,95 ± 2,05
0,1493

G2 Masculino 7,23 ± 1,60

G2 Feminino 6,57 ± 1,46
0,1124

G1 Masculino 7,41 ± 2,14 

Legenda: Média IM ± DP: Média da idade motora em anos. P<0,05: 
teste de significância Mann Whitney. Fonte: Cruz, 2020.

Ao realizar a comparação dos grupos por idade, foi possível 
identificar que os alunos praticantes de xadrez de 11 anos foram os 
que apresentaram melhor rendimento em comparação aos demais 
grupos, o que sugere que a intervenção realizada por um período 
maior possa ter auxiliado este grupo a apresentar um nível de déficit 
motor da orientação espacial menor, visto que os alunos de 11 anos 
são os que permaneceram no projeto com aulas de xadrez por mais 
tempo (aproximadamente cinco anos) (Tabela 5). Ao analisar os dados 
por gênero dos alunos com 11 anos de G1 e G2, foi verificado que os 
meninos praticantes de xadrez obtiveram um melhor desempenho no 
Piaget-Head (Tabela 6).

Tabela 5. Comparação da IM separadas por idades de G1 e G2

Grupo 6 anos 
 (IM ± DP

7 anos 
 (IM ± DP

8 anos 
 (IM ± DP)

9 anos 
 (IM ± DP)

10 anos 
 (IM ± DP)

11 anos  
(IM ± DP) 

G1 6,0 ± 1,41 7,0 ± 0,0 6,5 ± 1,80 6,18 ± 1,1 7,04 ± 2,1 8,31 ± 2,15

G2 5,5 ± 0,71 5,5 ± 0,71 7,2 ± 2,0 6,37 ± 0,9 7,06 ± 1,4 7,08 ± 1,67

Legenda: IM ± DP: Média da idade motora em anos. Fonte: Cruz, 2020
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Tabela 6. Resultados obtidos por G1 e G2 
separados pelo mesmo gênero -11 anos

Grupo Média IM ± DP (anos) P< 0,05

G1 Feminino 7,60 ± 2,38
0,3289

G2 Feminino 6,67 ± 1,68

G1 Masculino 9,27 ± 2,15
0,0783

G2 Masculino 7,64 ± 1,57

Legenda: Média IM ± DP (anos): Média da idade motora em anos. 
P<0,05: teste de significância Mann Whitney. Fonte: Cruz, 2020.

Algo interessante a se observar neste relato de pesquisa é que 
os dados encontrados com a realização do estudo corroboram com 
estudos da literatura que apontam que a utilização de intervenções 
com práticas de atividades físicas e motoras, realizadas em conjunto 
com a educação física escolar, podem auxiliar no aprimoramento de 
diversos componentes motores importantes para o desempenho de 
atividades esportivas e cotidianas, mas que também se integram aos 
processos de aprendizagem escolar como o equilíbrio, habilidades 
manipulativas e a coordenação motora (SILVA et al., 2011; COSTA et 
al., 2014; SÁ CARVALHO; MAZZITELLI, 2014).

Diante disso, se torna importante sistematizar propostas que 
possam cada vez mais integrar a prática de atividades perceptivo-
-motoras como o xadrez no cotidiano escolar de alunos do primeiro 
segmento do ensino fundamental. Estas propostas podem utilizar uma 
série de metodologias distintas, desde que sejam bem planejadas a 
atender objetivos específicos, embasadas em evidências disponíveis 
na literatura. 

Neste sentido, a prática deve se valer de sentido, e não são ser 
simplesmente realizada se um fim específico. Rosa Neto et al. (2013) 
apontam que há uma necessidade de se formular e introduzir progra-
mas que estimulem especificamente a lateralidade funcional e a or-
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ganização espacial no cotidiano das crianças. Estas práticas podem 
auxiliar na prevenção e na intervenção de prováveis dificuldades no 
processo que corresponde a aprendizagem escolar. 

Perante a necessidade de elaborar propostas sistematizadas 
que possam integrar a prática de atividades que trabalhem a laterali-
dade e a orientação espacial e as potencialidades que prática regular 
do xadrez pode apresentar sobre a minimização dos problemas refe-
rentes ao desempenho dos aspectos motores supracitados, o capítulo 
a seguir apresenta 32 (trinta e duas) propostas de atividades com a 
utilização do xadrez que podem ser realizadas ou adaptadas às aulas 
de educação física escolar. Estas atividades compõem uma produção 
realizada em conjunto entre os autores deste livro e o projeto “Heróis 
do Tabuleiro”, intitulada como “Xadrez e educação física: Uma jogada 
possível”, que se trata de um produto educacional voltado para profes-
sores de educação física do Ensinos Fundamental I e II. 

Assim como as propostas de atividades apresentadas anterior-
mente neste livro, os exercícios contidos neste capítulo foram desen-
volvidos com o uso de materiais de baixo custo e materiais recicláveis. 
Os exercícios são classificados em módulos diferentes para que seja 
possível aplicar uma progressão pedagógica para auxiliar o professor 
a selecionar as atividades que mais se adequem ao grau de desenvol-
vimento do aluno de acordo com o seu aprendizado sobre o jogo ao 
longo do tempo. 

As atividades que compõem os primeiros módulos buscam num 
primeiro momento familiarizar o aluno com o tabuleiro e as peças, dan-
do maior ênfase aos movimentos específicos que cada uma realiza 
durante o jogo. Já nos módulos subsequentes há uma atenção maior 
ao ensino da tática e da dinâmica do jogo. Os módulos de exercícios 
são organizados da seguinte forma:
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Quadro 3. Conteúdos de cada módulo de atividades

Módulo Conteúdo

1 Localização das casas, linhas, colunas e diagonais

2 Classes das peças e seus movimentos

3 Ações de captura

4 Tática do jogo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim como as atividades descritas no capítulo “Propostas de 
atividades”, os exercícios descritos a seguir apresentam em sua es-
trutura tópicos para serem implementado na elaboração de planos de 
aula com algumas diferenças específicas. As atividades são descritas 
da seguinte forma: 

1. Conteúdo: Tema a ser trabalhado com a atividade;

2. Objetivo pedagógico: Meta de competências didáticas a se-
rem a atingidas com a atividade; 

3. Objetivo do Jogo: Meta de competências didáticas específicas 
ao xadrez; 

4. Desenvolvimento: Descrição da sequência de ações, regras e 
condições do jogo apresentado; 

5. Variação/ variações: Opções de modificações que podem ser 
realizadas durante o jogo;

Em jogos que são realizados no tabuleiro também são incluídos 
nas descrições os seguintes tópicos

6. Peças participantes: Peças a serem utilizadas no jogo.

7. Posição no tabuleiro: Posicionamento de determinada peça 
específica a ser utilizada no decorrer do jogo;
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8. Faixa etária: Indicação das idades mais indicadas para a apli-
cação das atividades. 

Nas atividades em que não é utilizado o tabuleiro e as peças, há 
ainda um tópico adicional a saber: 

9. Posição: Posicionamento dos alunos durante a atividade.



Capítulo 6

Atividades com o xadrez 

Atividades 
com o xadrez 

6
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1. Título: Quiz de xadrez.

Conteúdo: As peças, seus movimentos e captura; o tabuleiro e suas 
linhas.

Objetivo pedagógico: Fixar os nomes das peças, suas movimenta-
ções, modo de captura de cada uma, assim como suas posições no 
tabuleiro, além do valor relativo de cada peça; habilidade tátil; intro-
duzir terminologia técnica; funções executivas (tomada de decisões, 
memória operacional, categorização, fluência).

Objetivo do jogo: Identificar a peça correspondente à resposta.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição inicial no tabuleiro: Não se utiliza o tabuleiro, apenas 1 peça 
de cada tipo e um saquinho ou pote para colocá-las. 

Desenvolvimento: Cada aluno deverá responder à pergunta (as su-
gestões de perguntas se encontram em anexo – abaixo) retirando do 
pote a peça correspondente. Caso o aluno não acerte, poderá pedir 
ajuda a um outro para responder a mesma pergunta, que dará dicas 
ou fará mímica (conforme o que ficar acertado previamente). A turma 
pode ser dividida em duas equipes e os alunos ao acertarem poderão 
marcar ponto para sua equipe. Outra possibilidade é a turma ter uma 
meta a alcançar (“X” pontos).

Variação: Ao invés do aluno escolher a peça pelo tato, todas as peças 
(uma de cada) poderão estar expostas e o aluno poderá escolher vi-
sualmente a peça correspondente à resposta da pergunta.

Faixa etária: 7 a 13 anos. 

Observação: As perguntas deverão ser escolhidas alternadamente e 
de acordo com o nível dos alunos. Outras perguntas poderão ser ela-
boradas, mas cuidado para não haver mais de uma resposta!
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*Anexo: Sugestões de perguntas para a atividade (são 40 ao todo).

Perguntas – Tabuleiro.

• Quantas casas tem um tabuleiro de xadrez? 

• Quantas peças tem de cada lado do jogo?

• Quantas peças tem no total do jogo?

• Ao posicionar o tabuleiro, a casa do canto a sua direita deve ser 
de que cor? 

• Como se chama a linha do tabuleiro formada por casas uma ao 
lado da outra?

• Como se chama a linha do tabuleiro formada por casas uma em 
cima da outra?

• Como se chama a linha do tabuleiro formada por casas ligadas 
pelos ângulos?

• Quais são as casas que formam o centro do tabuleiro?

Perguntas – PEÃO.

• Qual é a única peça que anda de uma maneira e captura de 
outra?

• Qual é a única peça que anda para frente e captura na diagonal?

• Qual é a peça, além do Cavalo, que pode ser utilizada para ini-
ciar o jogo?
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• Qual é a única peça que pode ser promovida?

• Qual é a única peça que somente pode andar para frente?

• Qual é a única peça que a primeira vez que sai da sua posição 
inicial pode escolher se avança para frente uma ou duas casas?

• Qual é a única peça que somente pode capturar na diagonal 
para frente?

• Qual é a única peça que somente pode andar uma casa de cada 
vez para frente (depois que já saiu da sua posição inicial)?

• Qual a peça que ocupa a linha 2 e 7 no tabuleiro na posição 
inicial do tabuleiro?

• Existem 8 peças iguais a ela de cada lado do tabuleiro. Que 
peça é essa?

• Qual é a peça que tem o valor relativo igual a 1 ponto?

Perguntas – TORRE.

• Qual é a peça que tem o valor relativo igual a 5 pontos?

• Qual a peça que ocupa os cantos do tabuleiro na posição inicial?

• Que peças ocupam as casas a1, a8, g1 e g8 na posição inicial 
do tabuleiro?

• Qual a peça que somente pode se movimentar e capturar no 
formato de cruz (para frente, para trás, para direita e esquerda)?

• Que peça anda quantas casas você quiser, mas somente para 
frente, para trás, para direita e para esquerda?
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Perguntas – BISPO.

• Qual é a peça que tem o valor relativo igual ao do Cavalo (3 
pontos)?

• Qual é a peça que fica entre o Cavalo e o Rei e entre o Cavalo e 
a Dama na posição inicial do tabuleiro?

• Qual a peça que fica ao lado do Rei e da Dama na posição inicial 
do tabuleiro? 

• Qual a peça que somente se movimenta e captura em diagonal, 
formado um “X” (diagonal para frente e diagonal para trás)?

Perguntas – CAVALO.

• Qual é a peça que tem o valor relativo igual ao do Bispo (3 pontos)?

• Qual é a peça, além do Peão, que pode ser utilizada para iniciar 
o jogo?

• Qual é a única peça que pode pular outras?

• Qual é a única peça que se movimenta e captura em formato de 
“L”?

• Qual é a única peça que faz “curva”?

• Qual é a única peça que sempre anda 4 casas (contando a que 
ele está)?

• Qual é a única peça que tem o nome de um animal?

• Qual a peça que fica ao lado da Torre na posição inicial do tabu-
leiro?
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Perguntas – DAMA.

• Qual é a peça que tem o valor relativo igual a 9 pontos?

• Qual a peça mais poderosa do jogo – se você mencionou isso 
na aula (ela é chamada assim, pois pode fazer o movimento de 
todas as peças, exceto o do Cavalo).

• Qual é a única peça que pode se movimentar e capturar para 
todos os sentidos e direções, quantas casas quiser?

• Qual é a peça que ocupa a casad1 de um lado e do outro a casa 
d8 na posição inicial do tabuleiro?

Perguntas – REI.

• Qual a peça mais importante do jogo?

• Que peça tem valor absoluto, pois vale o jogo?

• Qual é a única peça que não pode ser capturada (nunca sai do 
tabuleiro)?

• Qual é a única peça que pode se movimentar e capturar para 
todas as direções e sentidos, mas deslocando-se apenas uma 
casa de cada vez?

• Qual é a peça que se estiver sendo atacada está em xeque?

• Qual é a peça que quando está atacada e não pode ser salva 
está em xeque-mate?

• Qual é a única peça que uma vez atacada, obrigatoriamente tem 
que ser salva ou o jogo não continua?
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2. Título: Todos contra o rei.

Conteúdo: O Rei: movimento, captura e suas especificidades; introdu-
ção do conceito de xeque e xeque-mate; casa atacada.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o mate, o movimento e forma de 
ataque de todas as peças (exceto o peão); planejamento estratégico; 
funções executivas (planejamento, tomada de decisões, flexibilidade 
cognitiva).

Objetivo do jogo: Diferente para cada um dos jogadores:

• Para quem joga com as peças: dar o mate dentro do limite má-
ximo de lances (estabelecido);

• Para quem joga com o Rei: evitar o mate.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição inicial no tabuleiro: Um dos lados com todas as peças na 
posição inicial e sem os peões e o outro lado somente com o Rei na 
sua posição original.

Desenvolvimento: Antes de iniciar o jogo, de acordo com o nível dos 
alunos, define-se a quantidade máxima de lances para quem está jo-
gando com as peças dar o Xeque-mate, por exemplo, 10 lances. Quem 
está com as peças ganha o jogo se conseguir dar o mate dentro do 
limite máximo de lances e quem está com o Rei ganha o jogo se conse-
guir evitar o mate. O Rei inicia o jogo. Vale destacar que são utilizadas 
todas as regras do xadrez, inclusive o “lance impossível” e a possibili-
dade de o Rei capturar o adversário para se salvar. 

Variação: Para aumentar o nível de dificuldade pode-se:

• Retirar uma das Torres, de preferência de lados opostos;

• Retirar as duas Torres;
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• Retirar a Dama;

• Limitar o movimento das peças somente até a metade do tabulei-
ro, permitindo que só a Dama possa invadir o campo adversário;

• Impedir que todas as peças invadam o lado adversário.

Faixa etária: 8 a 15 anos.

Dicas: Marcar com pedacinho de fita crepe pintada, as casas que es-
tão atacadas ao redor do Rei, a cada lance, verificando assim quais 
as casas possíveis para o Rei se movimentar. Isso pode ser feito junto 
com os alunos.

3. Título: Rodízio de 3.

Conteúdo: Xeque e xeque-mate.

Objetivo pedagógico: Trabalhar mate e xeque-mate, o movimento e for-
ma de ataque de todas as peças; planejamento estratégico; antecipa-
ção; tomada de decisões; flexibilidade cognitiva; memória operacional.

Objetivo do jogo: Dar o Xeque-mate primeiro.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição inicial no tabuleiro: Todas as peças em suas posições originais.

Desenvolvimento: O jogo ocorre com todas as regras do xadrez, no 
entanto, com 3 jogadores que irão se revezando para jogar, ex.: o nº 
1 joga com as brancas, o nº 2 com as pretas, o nº 3 com as bran-
cas; depois inicia-se novamente o rodízio com o nº 1 jogando com 
as pretas, ou seja, ora o jogador joga com as brancas, ora com as 
pretas. Deste modo, o vencedor será o jogador que conseguir realizar 
o mate primeiro.
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Variação: 

• Para os alunos com nível de conhecimento menor, pode ser rea-
lizado com outros jogos que não tenham todas as peças, modi-
ficando o objetivo do jogo.

Faixa etária: 8 a 15 anos. 

4. Título: Fases da vida.

Conteúdo: Peões: movimento e captura; promoção do peão. 

Objetivo pedagógico: Jogar o Xadrez, com uma perspectiva diferen-
te, com o tabuleiro esvaziado e inicialmente sem as peças que apre-
sentam maior mobilidade em um confronto.

Objetivo do jogo: Promover os peões, e uma vez os Reis presentes no 
tabuleiro, dar Xeque Mate.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição inicial no tabuleiro: Peões na posição inicial.

Desenvolvimento: O jogo se inicia como Batalha de peões com 
promoção, sendo o primeiro peão “promovido” a Rei. Os próximos 
peões serão promovidos a uma das peças que estão fora do tabuleiro. 
Quando os dois Reis estiverem no jogo, só então, se jogará o Xadrez, 
promovendo os demais piões e as outras peças do jogo, até que se 
complete o tabuleiro.

Variação: 

• Alertar aos alunos de que a Promoção do peão a Rei não é per-
mitida no Xadrez.
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• Destacar para os alunos que a “promoção” a Rei só é possível 
nessa brincadeira, não sendo admitida na regra oficial.

Faixa etária: 10 a 15 anos. 

5. Título: Linhas, colunas e diagonais.

Conteúdo: Coordenadas do tabuleiro: Linhas, colunas e diagonal.

Objetivo pedagógico: Desenvolver os conceitos de linhas, colunas e 
diagonais, de forma lúdica, utilizando a memória corporal.

Objetivo do jogo: Se deslocar-se pelas “linhas” abertas de acordo 
com o movimento dos colegas.

Posição: A turma será dividida em cinco fileiras com o mesmo número 
de alunos de pé, com os braços abertos na altura dos ombros. Em 
destaque um fugitivo e um pegador. Professor no comando, indicando 
a posição a ser adotada pelo grupo.

Desenvolvimento: Fugitivo e pegador iniciarão uma perseguição entre 
seus colegas, que variarão seus posicionamentos ao comando de seu 
Professor. Os comandos e posicionamentos serão de linha, coluna e 
diagonal, o que toda a turma deverá se adequar, auxiliando o fugitivo e 
dificultando a movimentação do pegador.

Faixa etária: 6 a 13 anos. 

Dicas: Os alunos deverão conhecer os conceitos de linhas, colunas e 
diagonais.

6. Título: Duas torres contra o rei (mates elementares).

Conteúdo: Mates elementares.
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Objetivo pedagógico: Trabalhar o xeque mate conhecido como 
“Mate escada”.

Objetivo do Jogo: Diferente para cada um dos jogadores:

• Para quem joga com as torres: aplicar o Xeque-mate;

• Para quem joga com o Rei: Capturar uma das Torres. 

Peças participantes: Rei e as Torres.

Posição inicial no tabuleiro: O jogo deve ser iniciado apenas com as 
duas torres e um rei, que ficarão localizados no tabuleiro em suas po-
sições convencionais de uma partida de xadrez. Um aluno jogará com 
as duas torres e o outro com o rei.

Desenvolvimento: O aluno que estiver jogando com o rei, deverá ini-
ciar o jogo; enquanto o aluno que estiver jogando com as duas torres, 
tentará aplicar o Xeque-mate.

O jogo termina quando:

• Ocorrer o xeque mate;

• Uma das torres for capturada;

• O rei não estando em xeque, ficar sem possibilidade legal de 
movimentação, ou seja, em todas as casas onde o rei suposta-
mente poderia jogar, ele “entra em xeque” (rei afogado);

• Um dos lados cometer 3 lances impossíveis.

Variações:

• Estabelecer tempo ou número de lances para que o aluno apli-
que o xeque mate, ex: Aplicar o xeque mate antes do 10º lance;
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• Estabelecer delimitação de espaço para aplicabilidade do xe-
que mate (Ex: As torres não poderão ultrapassar a metade do 
tabuleiro).

Faixa etária: 9 a 15 anos.

7. Título: Rei / Rainha contra rei (mates elementares).

Conteúdo: Mates elementares.

Objetivo pedagógico: Aprendizagem do xeque mate.

Objetivo do Jogo: Diferente para cada um dos jogadores

• Para quem joga com o Rei e a Rainha: aplicar o Xeque-mate;

• Para quem joga com o Rei: Capturar a Rainha.  

Peças participantes: Rei e Rainha.

Posição inicial no tabuleiro: O jogo deve ser iniciado apenas com 
dois Reis e uma Rainha, que ficarão localizados no tabuleiro em suas 
posições convencionais de uma partida de xadrez. Um aluno jogará 
com o Rei e com a Rainha e o outro somente com o Rei.

Desenvolvimento: O aluno que estiver jogando com o Rei, deverá ini-
ciar o jogo; enquanto o aluno que estiver jogando com o Rei e a Ra-
inha, tentará aplicar o xeque mate.

O jogo termina quando:

• Ocorrer o xeque mate;

• A Rainha for capturada;

• O Rei não estando em xeque, ficar sem possibilidade legal de 
movimentação, ou seja, em todas as casas onde o Rei suposta-
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mente poderia jogar, ele “entra em xeque” ou “junta” com outro 
Rei (Rei afogado);

• Um dos lados cometer 3 lances impossíveis.

Variação: 

• Estabelecer tempo ou número de lances para que o aluno apli-
que o xeque mate 
(Ex: Aplicar o xeque mate antes do 12º lance).

Faixa etária: 11 a 15 anos. 

8. Título: Rei / torre contra rei (mates básicos).

Conteúdo: Mates elementares.

Objetivo pedagógico: Aprendizagem do xeque mate.

Objetivo do Jogo: Diferente para cada um dos jogadores:

• Para quem joga com o Rei e a Torre: aplicar o Xeque-mate;

• Para quem joga com o Rei: Capturar uma das Torres.  

Posição inicial no tabuleiro: O jogo deve ser iniciado apenas com as 
duas torres e um rei, que ficarão localizados no tabuleiro em suas po-
sições convencionais de uma partida de xadrez. Um aluno jogará com 
o rei e com uma torre, e o outro somente com o rei. 

Desenvolvimento: O aluno que estiver jogando com o Rei, deverá ini-
ciar o jogo; enquanto o aluno que estiver jogando com o Rei e a Torre, 
tentará aplicar o xeque mate.

O jogo termina quando:

• Ocorrer o xeque mate;
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• A Torre for capturada;

• O Rei não estando em xeque, ficar sem possibilidade legal de 
movimentação, ou seja, em todas as casas onde o Rei suposta-
mente poderia jogar, ele “entra em xeque” ou “junta” com outro 
Rei (Rei afogado);

• Um dos lados cometer 3 lances impossíveis.

Variação: Estabelecer tempo ou número de lances para que o aluno 
aplique o xeque mate (Ex: Aplicar o xeque mate antes do 15º lance).

Faixa etária: 11 a 15 anos. 

9. Título: Mate em 1 lance.

Conteúdo: Xeque mate.

Objetivo pedagógico: Análise de uma situação de jogo, onde o xeque 
mate ocorrerá na próxima jogada.

Objetivo do jogo: Identificar o movimento que pode gerar o Xeque mate. 

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição inicial no tabuleiro: As peças serão colocadas no tabuleiro 
no local exato definido pelo professor, configurando uma “posição”.  
Somente devem estar no tabuleiro as peças indicadas. Sendo assim, 
é possível que nem todas as peças sejam utilizadas em uma determi-
nada posição.

Desenvolvimento: Para realizar esta atividade, será utilizado um tabu-
leiro gigante, que pode ser desenhando no chão ou fabricado manual-
mente com tecidos. O professor irá mostra a todos a posição de jogo e 
irá desafiar os alunos a encontrar a resposta, ou seja, o lance do xeque 
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mate. Quando um aluno descobrir, deverá dizer oralmente o nome da 
peça e a casa para onde ela será movimentada (letra e número).

Variação: 

• O professor poderá permitir que todos os alunos respondam, se 
fizer a atividade sob a forma escrita. 

• O professor mostra situações de xeque mate em 1 lance no “ta-
buleiro gigante”, e os alunos respondem numa folha de papel, o 
nome da peça e o local para onde ela será movimentada. Esta 
folha deverá ser entregue ao professor para correção.

Faixa etária: 9 a 13 anos. 

10. Título: Gatos e rato.

Conteúdo: Mates elementares.

Objetivo pedagógico: Introduzir ou reforçar o conceito de xeque-mate.

Objetivo do jogo: Diferente para cada um dos jogadores:

• Para quem joga com os Bispos: cercar o Rei até que este não 
consiga mais de movimentar;

• Para quem joga com o Rei: chegar à fileira oposta na outra ex-
tremidade do tabuleiro. 

Peças participantes: Quatro Bispos (gatos) e um Rei (rato).

Posição inicial no tabuleiro: Os 4 bispos são colocados na primeira 
ou na última fileira do tabuleiro em casas de uma mesma cor e o rei 
na fileira da extremidade oposta em uma casa central da mesma cor 
que os bispos.
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Desenvolvimento: Os gatos (bispos) só podem se movimentar uma 
casa para frente em diagonal e o rato (rei) movimenta-se uma casa 
na diagonal para frente ou para trás. Se os gatos prenderem o rato 
(xeque-mate) vencem, mas se o rato chegar na fileira oposta da qual 
saiu, será o vencedor.

Faixa etária: 9 a 13 anos.

Obs.: Não há captura e nem casas atacadas.

11. Título: Xadrez do “sim”

Conteúdo: Estratégia.

Objetivo pedagógico: Fixar a movimentação das peças e seu modo 
de captura; forçar o adversário a fazer jogadas que facilitem o seu jogo 
e, ao mesmo tempo dificultem o dele; reversibilidade do pensamento, 
abstração e antecipação.

Objetivo do jogo: Dar o xeque mate.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição inicial no tabuleiro: As peças ficarão localizadas em suas 
posições correspondentes a um jogo convencional de xadrez. 

Desenvolvimento: Cada jogador, após sua jogada, deve dizer qual o 
tipo de peça que o adversário tem que jogar.

Variações:

•  Variação do xadrez do “não”.

Faixa etária: 8 a 12 anos. 



141

S U M Á R I O

12. Título: Extermínio.

Conteúdo: Capturas e dinâmica de jogo.

Objetivo pedagógico: Fixar o movimento de deslocamento e captura 
do peão e das peças.

Objetivo do Jogo: Capturar o maior número possível de peças do 
adversário. 

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição do tabuleiro: As peças ficarão localizadas em suas posições 
convencionais de uma partida de xadrez. 

Desenvolvimento: O jogo inicia como numa partida convencional, no 
entanto os jogadores não terão a preocupação de cercar o rei, ne de 
aplicar o xeque e/ou mate. Vence quem capturar o maior n° de peão e 
peças de seu oponente. Lembrando que o Rei é o único que não pode 
ser capturado!

Variações: 
Ganha quem capturar as peças que somam o maior valor relativo. 

Faixa etária: 7 a 15 anos. 

Observação: 

• Este é um jogo interessante para ser utilizado com turmas que 
ainda não dominam todas as peças. Caso a turma domine as 
ações das peças, aconselha-se utilizar o Rei para realizar o jogo.

13. Título: “Vem Jogar Comigo!” 

Conteúdo: Jogo cooperativo.



142

S U M Á R I O

Objetivo pedagógico: Promover sociabilidade e o trabalho em equipe.

Objetivo do Jogo: Aplicar o Xeque-mate. 

Peças participantes: Todas as peças do Tabuleiro Mural podem ser 
utilizadas. 

Posição inicial no tabuleiro: As peças ficarão localizadas em suas 
posições convencionais de uma partida de xadrez. 

Desenvolvimento: Neste jogo será utilizado um tabuleiro mural. Este 
complemento pode ser utilizado para várias atividades e consiste na 
realização de um tabuleiro com dimensões maiores que pode ser fabri-
cado com papel, feltro ou EVA, como mostra a figura 5. 
Para realizar o jogo, dois alunos serão chamados para representar duas 
equipes (A X B). Ocorrerá um jogo de xadrez propriamente dito com uma 
modificação: A jogada de cada jogador deverá ser realizada a partir da 
sugestão de seus colegas de equipe. Após todos os alunos realizarem 
as suas sugestões para seus respectivos colegas de equipe, o professor 
deverá realizar a inversão de ações: Os alunos que orientavam o jogador 
A, agora deverão orientar o jogador B e vice-versa. 

Faixa etária: 7 a 15 anos.

Figura 5. Exemplo de Tabuleiro Mural
  

Fonte: Queroxadrez.com. 
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14. Título: Peões x Torres.

Conteúdo: Movimento dos Peões e das Torres.

Objetivo pedagógico: Fixar movimento e captura de Peões e Torres, 
atenção e concentração.

Objetivo do jogo: Diferente para cada um dos jogadores:

• Para quem joga com os Peões: chegar na linha final com um peão;

• Para quem joga com as Torres: capturar todos os peões do ad-
versário. 

Peças participantes: Peões e Torres. 

Posição Inicial do Tabuleiro: Peões na linha dois e Torres em a8 e h8.

Desenvolvimento: Neste jogo teremos uma disputa entre Peões e Tor-
res. O jogador que jogar com os Peões terá o objetivo de levar pelo me-
nos uma de suas peças à linha 8, enquanto que o jogador que possui 
as Torres, deverá capturar todas as peças de seu adversário. Vencerá 
a partida o participante que conseguir cumprir a sua meta primeiro. 

Faixa etária: 7 a 15 anos. 

15. Título: Peças x peões com super exército.

Conteúdo: Introdução à dinâmica do jogo.

Objetivo pedagógico: Introduzir e avaliar a aprendizagem do movi-
mento das peças. 

Objetivo do jogo: De acordo com a variação jogada- chegar com 
um ou mais peões na última linha; colocar uma peça em uma deter-
minada casa.
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Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição no tabuleiro: Os 16 peões (pretos e brancos) iniciam nas 
linhas 1 e 2 ou na 7 e 8 (alternando brancos e pretos) e as peças esco-
lhidas ficam no outro extremo do tabuleiro, na última linha, colocadas 
de forma aleatória.

Desenvolvimento: O jogo deve ser realizado no quadro mural.  Os alu-
nos devem jogar com as peças que são o objetivo da aula.  Se a peça 
trabalhada for o cavalo, por exemplo, os alunos devem jogar com os 
quatro cavalos do tabuleiro (dois brancos e dois pretos) e o professor 
joga com os dezesseis peões (brancos e pretos). Os alunos ganham 
se capturarem todos os peões e o professor ganha se chegar na última 
linha com dois peões (um preto e um branco). Cada aluno deve ir ao 
mural para realizar o seu lance.

Variações: 

• Pode ser utilizado tanto no momento de apresentação das pe-
ças quanto para o momento de avaliação da aprendizagem.

• Ao invés de usar o par de peças, podem ser usadas peças dife-
rentes e em quantidades diversas.

• Pode ser feito no tabuleiro de mesa com os dois alunos.

• Faixa etária: 7 a 15 anos. 

16. Título: Peões x Bispos.

Conteúdo: Movimento dos Peões e dos Bispos.

Objetivo pedagógico: Fixar movimento e captura de Peões e Bispos, 
atenção e concentração.

Objetivo do jogo: Diferente para cada um dos jogadores:
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• Para quem joga com os Peões: chegar na linha final com um 
Peão;

• Para quem joga com os Bispos: capturar todos os Peões do 
adversário. 

Peças participantes: Peões e Bispos. 

Posição no Tabuleiro: Peões na linha dois e Bispos em c8 e f8.

Desenvolvimento: Neste jogo teremos uma disputa entre Peões e 
Bispos. O jogador que jogar com os Peões terá o objetivo de levar 
pelo menos uma de suas peças à linha 8, enquanto que o jogador 
que possui os Bispos, deverá capturar todas as peças de seu adver-
sário. Vencerá a partida o participante que conseguir cumprir a sua 
meta primeiro. 

Faixa etária: 7 a 15 anos.

17. Título: Xadrez literário.

Conteúdo: Movimentação do Cavalo.

Objetivo pedagógico: Trabalhar o movimento do cavalo, localização 
espacial, abstração, concentração.

Objetivo do Jogo: Identificar o texto / palavra que está embaralhado 
utilizando o movimento do cavalo.

Peças participantes: Cavalo.

Posição no tabuleiro: A atividade irá começar na casa assinalada com 
“*” e terminar na casa marcada com “**”.

Desenvolvimento: Para o jogo o professore deverá desenhar no qua-
dro a matriz abaixo (Quadro 4). Os alunos deverão percorrer os qua-
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dradinhos com movimento do cavalo no jogo de xadrez (em qualquer 
posição), o aluno formará um pensamento, um trecho de música, um 
provérbio e etc.

Variação:     

• Alterar o tipo de texto, utilizando a matriz dada

• Criar novas matrizes

• Substituir o trecho de música por outro

• Substituir o trecho de música por um conceito trabalhado pela 
Profª II, fazendo integração das disciplinas e reforçando conteú-
do dado.

• No tabuleiro mural etiquetar os peões com sílabas para formar 
a palavra ou frase esperada (de acordo com o nível de leitura 
da turma).  

• Os peões devem ser capturados pela peça na ordem específica 
para formar a palavra ou frase.

Faixa etária: 7 a 11 anos.

Quadro 4.  Exemplo de quadro para a realização da atividade

“Cidade Maravilhosa, cheia....

  *CI AS DE  LHO MIL ÇÃO BRA  

MA DE VI DE RA MEU VI TOS  

LHO DA CHEI AS CAN MA CI DO SIL**

A RA EM  DA CO CAN RA  

Fonte: Cruz, 2020. 
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18. Título:  Ataque.

Conteúdo: Movimento das peças e captura.

Objetivo pedagógico: Reforçar o domínio do movimento e captura 
das peças; antecipação e planejamento.

Objetivo do jogo: Capturar os peões na menor quantidade de lan-
ces possível.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição do tabuleiro: A peça a ser trabalhada deve ser colocada em 
um dos cantos do tabuleiro, pelo aluno que está jogando com a mes-
ma. Os peões devem ser distribuídos aleatoriamente no tabuleiro pelo 
outro aluno. No caso dos bispos os peões devem ser colocados nas 
casas onde o mesmo vai correr.

Desenvolvimento: Quem estiver com a peça deve capturar todos os 
peões na menor quantidade de lances possível.  

Variações: Peças da mesma cor contra os peões adversários; pode 
ser feito no quadro: professor x alunos; no tabuleiro mural, determi-
nar uma quantidade mínima de lances para iniciar; no tabuleiro mural 
utilizar duas peças, uma de cada cor, e todos os peões de modo que 
a peça preta tenha que capturar os peões brancos e a peça branca 
tenha que capturar os peões pretos.

Faixa etária: 7 a 13 anos. 

19. Título: Qual o caminho mais curto?

Conteúdo: Movimento das peças e captura.

Objetivo pedagógico: Fixação do movimento das peças; planejamen-
to e estratégias.
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Objetivo do jogo: Capturar a peça adversária no menor número de 
lances possível.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas.

Posição do tabuleiro: Neste jogo será utilizado o Tabuleiro Mural. A 
peça a ser trabalhada deve começar o jogo na sua posição inicial con-
vencional de um jogo de xadrez. Outras peças da mesma cor devem 
ser distribuídas no tabuleiro mural pelo professor, de forma a dificultar o 
caminho a ser percorrido pelos alunos para capturar a peça adversária, 
previamente posicionada pelo professor.

Desenvolvimento: O professor irá chamar um aluno para ir ao mural 
para realizar a atividade, escolhendo uma das peças do tabuleiro, ex-
ceto o peão. A partir da posição inicial da peça escolhida, o aluno de-
verá movimentar a peça buscando percorrer o menor caminho possível 
para capturar as peças adversárias sem passar pelas casas nas quais 
estão as peças de seu exército. 

Faixa etária: 7 a 12 anos. 

20. Título: Corrida dos reis.

Conteúdo: Movimento do Rei e introdução do conceito de “lance im-
possível”.

Objetivo pedagógico: Fixação do movimento do Rei; planejamento, an-
tecipação, estratégias e introdução do conceito de “lance impossível”.

Objetivo do jogo: Levar o Rei à uma de suas casas pré-determinadas 
antes de seu adversário.

Peças participantes: Reis.
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Posição no tabuleiro: O Rei branco deve começar na casa h1, en-
quanto o Rei preto deve iniciar o jogo na casa h8.

Desenvolvimento: A partir da posição h1 para o Rei branco e h8 para 
o Rei preto, iniciar o movimento dos Reis, a partir do Rei branco, rumo 
à uma das “casas-objetivo”. Para vencer o jogo, o aluno que move o 
Rei branco deve chegar ou na casa h8 ou na casa a8 antes que seu 
adversário, chegue na casa h1 ou na casa a1. Caso o aluno mova o Rei 
para uma casa que está sendo atacada pelo Rei adversário, conta-se 1 
lance impossível. Se a movimentação se repetir por mais 2 vezes, totali-
zando 3 lances impossíveis, o jogo termina com a vitória do adversário, 
mesmo não tendo ele alcançado uma “casa-objetivo”.

Variações:

• Corrida dos reis com obstáculos: Cada aluno terá 4 Peões além 
de seu Rei. Antes do início da partida, os 2 alunos posicionam 
seus Reis nas casas h1 (branco) e h8 (preto) e colocam seus 
Peões em qualquer lugar do tabuleiro. O jogo desenvolve-se da 
mesma forma, porém, os Peões, apesar de não se moverem, 
estão atacando casas que devem ser evitadas pelos Reis ad-
versários para não cometerem lances impossíveis. Os Peões 
podem ser capturados pelos Reis.

Faixa etária: 8 a 14 anos. 

21. Título: Em que casa estou? 

Conteúdo: O tabuleiro (colunas e fileiras).

Objetivo pedagógico: Percepção do tabuleiro como parte do jogo, 
com letras e números, que serão usados para mapear as peças.
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Objetivo do jogo: Perceber onde o Peão foi colocado no tabuleiro mu-
ral e dizer se o aluno vendado, escolhido pelo professor para dar palpi-
tes a respeito da posição do Peão, acertou ou não a posição da peça.

Peças participantes: Peão.

Posição do tabuleiro: Peão posicionado em qualquer casa do tabuleiro.

Desenvolvimento: O professor escolhe um aluno voluntário para 
se posicionar junto ao tabuleiro mural com uma venda nos olhos. O 
professor coloca um Peão em qualquer lugar do tabuleiro. Professor 
pergunta se a turma está vendo em que casa o Peão se encontra e 
aguarda resposta positiva sem revelação da casa ocupada. Professor 
apresenta 5 chances para o aluno vendado dar palpites de em que 
fileira (número) o Peão se encontra. Turma dá o feedback para o aluno 
vendado (sim ou não). Caso o aluno vendado acerte a fileira que o 
Peão se encontra nos 5 palpites, turma paga uma prenda (entende-se 
por prenda uma tarefa determinada pelo professor). Caso o aluno não 
acerte, ele, junto com o professor, realiza um exercício físico (polichine-
los, saltos, corrida no lugar, etc.).

Variações:

• O aluno vendado deve acertar a coluna (letra) que o Peão se 
encontra

• O aluno tem 10 chances ao todo para acertar, primeiro a coluna 
(letra) e, depois, a fileira (número) onde o Peão se encontra.

Faixa etária: 7 a 13 anos. 

22. Título: Ache minha casa.

Conteúdo: O tabuleiro (colunas e fileiras).
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Objetivo pedagógico: Percepção do tabuleiro como parte do jogo, 
com letras e números, que serão usados para mapear as peças.

Objetivo do jogo: Posicionar a peça na casa solicitada pelo pro-
fessor corretamente e somar um maior número de acertos que a 
equipe adversária.

Peças participantes: Peões.

Posição do tabuleiro: Tabuleiro vazio.

Desenvolvimento: Turma dividida em 2 equipes representadas pelo 
Peão branco e pelo Peão preto. Cada equipe, de pé, forma uma fila 
atrás de um tabuleiro de mesa. Professor solicita que cada Peão seja 
posicionado em determinada fileira (número). Os primeiros alunos de 
cada time devem posicionar seu Peão na fileira pedida pelo profes-
sor. Caso esteja certo, a equipe ganha um ponto; se errar, a equipe 
não soma ponto. Após sua vez, aluno vai para o final de sua fila. 
Vence a equipe que, após todas as solicitações do professor, somar 
mais pontos.

Variações: 

• Professor solicita que cada Peão seja posicionado em uma de-
terminada coluna (letra); professor solicita que cada Peão seja 
posicionado em uma casa específica (combinação de letra e 
número).

23. Título: Jogo do espelho.

Conteúdo: Domínio dos Movimentos das Peças, Coordenação Espa-
cial, Abstração.

Objetivo Pedagógico: Movimentar o Tabuleiro, estando do lado opos-
to ao das peças, exercitando a reversibilidade do pensamento, coor-
denação espacial e abstração.
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Objetivo do Jogo: Jogar Xadrez estando do lado oposto ao das suas 
peças no jogo.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição Inicial do Tabuleiro: Posição oficial, com os jogadores inver-
tidos em relação ao tabuleiro.

Desenvolvimento: Jogar dentro das regras, mas movimentando as 
peças do lado oposto, a frente do adversário. O jogo acontece como 
se estivesse em frente a um espelho. 

Variações:

•  Jogar com o tabuleiro, em posição lateral aos jogadores.

Faixa etária: 11 a 15 anos. 

24. Título: Desafio de problemas táticos em duplas.

Conteúdo: Temas Táticos.

Objetivo Pedagógico: Desenvolver a abstração, imaginação e a pre-
visibilidade, através de desafios previamente propostos.

Objetivo do Jogo: Solucionar problemas que poderão surgir nas par-
tidas, aprimorando qualitativamente o jogo dos praticantes.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas.

Posição no Tabuleiro: Posição sugerida pelo desafio, de acordo com 
o tema proposto.

Desenvolvimento: Desafios previamente propostos, entregue aos alu-
nos em duplas, para serem solucionados.
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Variações: 

• A atividade poderá ser desenvolvida em trios, ou em grupos 
maiores.

Faixa etária: 11 a 15 anos.

25. Título: Corrida do cavalo.

Conteúdo: Movimento do Cavalo.

Objetivo pedagógico: Fixar o movimento de deslocamento do Cavalo.

Objetivo do jogo: Dar a volta no tabuleiro com o Cavalo.

Peças participantes: Cavalo.

Posição inicial do tabuleiro: O Cavalo começa em um dos cantos do 
tabuleiro (a1, a8, h1 ou h8).

Desenvolvimento: Nesta atividade o aluno deverá dar uma volta pelo ta-
buleiro com o Cavalo, passando obrigatoriamente pelos cantos (a última 
casa do movimento deve ser uma casa do canto) na menor quantidade 
possível de lances (é possível completar o circuito em 20 lances).

Variações:

• Dois Cavalos adversários ao mesmo tempo.  

• Cada um começando no canto que corresponda a diagonal 
do outro.  

• Ganha quem conseguir dar a volta primeiro. 

• São utilizados lances alternados. Neste caso, o Cavalo não 
pode ser capturado.

Faixa etária: 7 a 12 anos.
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26. Título: Cavalo faminto.

Conteúdo: Movimentação e ações de captura do Cavalo. 

Objetivo pedagógico: Fixar o movimento de deslocamento e captura 
do Cavalo.

Objetivo do jogo: Capturar com o Cavalo os grãos (ou bolinhas de 
papel ou tampinhas) que estarão em todas as casas do tabuleiro.

Peças participantes: Cavalos.

Posição no tabuleiro: Colocar grãos (ou bolinhas de papel ou tampi-
nhas) em todas as casas do tabuleiro (exceto onde o cavalo estiver). 
Um Cavalo em uma das posições iniciais (b1, g1, b8 ou g8). Se for em 
dupla, um Cavalo de cada lado, em suas posições iniciais.

Desenvolvimento: Os alunos deverão durante a atividade capturar na 
menor quantidade de lances possíveis ou no menor tempo possível, 
todos os grãos (ou bolinhas de papel ou tampinhas) que estiverem 
ocupando as casas do tabuleiro utilizando o Cavalo.

Variação:

• Usar dois Cavalos adversários trabalhando ao mesmo tempo, 
alternando os lances;

• Maior dificuldade: não pode passar por casas que já passou.

Observação: 

• Só será permitido capturar os grãos da casa em que o Cavalo 
ocupar no final do lance.

•  O Cavalo não pode ser capturado.
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Dicas: Os grãos ou tampinhas podem ter valores diferentes, usando 
cores variadas.

Faixa etária: 8 a 13 anos.

27. Título: Cavalo semeador.

Conteúdo: Movimento do Cavalo.

Objetivo pedagógico: Fixar o movimento de deslocamento do Cavalo.

Objetivo do jogo: Preencher todas as casas do tabuleiro com grãos, 
bolinhas de papel ou tampinhas.

Peças participantes: Cavalo. 

Posição inicial do tabuleiro: Um Cavalo em uma das posições iniciais 
(b1, g1, b8 ou g8). Se for em dupla, um Cavalo de cada lado, em suas 
posições iniciais.

Desenvolvimento: Nesta atividade o aluno terá consigo um Cavalo, e 
algumas bolinhas de papel. O aluno deverá percorrer o tabuleiro com 
seu Cavalo e a cada lance, colocar uma de suas bolinhas na casa 
ocupada ao final da jogada. O jogador deverá ocupar todas as casas 
do tabuleiro realizando o menor número de jogadas possíveis.

Variações:

• Usar dois Cavalos adversários trabalhando ao mesmo tempo, 
alternando os lances;

• Maior dificuldade: não pode passar por casas que já passou.
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Observação: 

• Só será permitido “semear” os grãos na casa em que o Cavalo 
ocupar no final do lance. 

• O Cavalo não pode ser capturado.

Dicas: se for jogado em dupla, cada aluno poderá tem bolinhas de 
papel de cores diferentes.

Faixa etária: 8 a 13 anos.

28. Título: Cavalo caçador.

Conteúdo: Movimentações e ações de captura do Cavalo.

Objetivo pedagógico: Fixar o movimento de deslocamento e captura 
do Cavalo.

Objetivo do jogo: Capturar, com o Cavalo, todos os peões adversários.

Peças participantes: Cavalos e Peões. 

Posição inicial do tabuleiro: Cada Cavalo (um de cada cor) deve ser 
colocado em um dos cantos do tabuleiro (Branco: a1 ou a8; Preto: h1 
ou h8). Depois disso, cada aluno espalha aleatoriamente seus peões 
pelas casas do tabuleiro.

Desenvolvimento: Nesta atividade cada Cavalo, em movimentos al-
ternados, deve capturar todos os peões adversários – que não se mo-
vimentam (O Cavalo branco deve capturar os Peões pretos e o Cavalo 
preto deve capturar os Peões brancos). Vence a atividade o jogador 
que conseguir capturar todos os Peões do adversário primeiro. 
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Variação:

• Utilizar dois Cavalos;

• Começar com os Cavalos em casas centrais;

• Primeiro colocar os peões e depois escolher onde o Cavalo vai 
começar;

• Pode utilizar tempo ou lances. 

Observação:

• Os Peões não se movem no jogo.

• A quantidade de peões a serem utilizados pode variar de acordo 
com o objetivo e tempo disponível.

• Os Cavalos não podem ser capturados.

• Tomar cuidado para não “prender” o Cavalo ao espalhar os 
Peões pelas casas do tabuleiro.

29. Título: Desafio do cavalo.

Conteúdo: Movimentações e ações de captura do Cavalo.

Objetivo pedagógico: Fixar o movimento de deslocamento e captura 
do Cavalo.

Objetivo do jogo: Capturar todas as peças utilizando o Cavalo.

Peças participantes: Todas as peças podem ser utilizadas. 

Posição inicial do tabuleiro: Todas as peças (brancas e pretas) de-
vem ocupar apenas um dos lados do tabuleiro, não importando a or-
dem (linhas 1, 2, 3 e 4 ou 5, 6, 7 e 8). Um dos cavalos deve ocupar um 
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dos cantos do tabuleiro (a1 ou a8, caso as peças estejam nas linhas 1 
a 4 ou h1 ou h8, se as peças estiverem nas linhas 5 a 8).

Desenvolvimento: Nesta atividade o aluno utilizará o cavalo que se 
encontra no canto do tabuleiro para capturar todas as peças na menor 
quantidade de lances possíveis ou no menor tempo possível.

Variação: 

• Pode utilizar peças, tampinhas ou qualquer outro objeto que 
ocupe as casas.

• Pode ser levado em consideração o valor das peças.

•  Se for feito com outros objetos, esses podem ter valores dife-
rentes, de acordo com a cor ou alguma outra característica.

Observação: 

• Pode utilizar as linhas que não estão sendo ocupadas para a 
realização do movimento do Cavalo.

Dicas: 

• Um segundo aluno pode fazer a contagem de lances e depois in-
verter a posição, comparando quem fez o menor número de lances;

• Para dificultar, pode impedir que o Cavalo passe por casas 
repetidas.

30. Título: Jogo condicionado com Peões, Rainha e Torres.

Conteúdo: Princípio da abertura.

Objetivo pedagógico: Desenvolver conhecimentos sobre os princí-
pios básicos da abertura: centro, desenvolvimento, mobilidade e pro-
teção ao Rei.
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Objetivo do jogo: Dar xeque mate a partir do cumprimento de uma ou 
mais condicionante.

Peças participantes: Peões, Rainha e Torres.

Posição no tabuleiro: As Torres, os Peões e a Rainha permanecerão 
em suas localizações convencionais de um jogo xadrez. As demais 
peças são retidas do tabuleiro. 

Desenvolvimento: Partindo da posição inicial das peças, só pode 
dar xeque mate se cumprir uma condicionante previamente estipula-
da pelo professor, relativa à abertura e tendo como tema “centro” ou 
“desenvolvimento”.

Variação: 

• Só pode dar mate depois de desenvolver os dois Cavalos e os 
dois Bispos;

• 2- Somente pode dar mate se estiver dominando o centro;

• 3- Só pode mexer “X” peões.

• 4- Só pode dar mate se todas as peças estiverem com mobilidade;

• 5- Só pode dar mate se o seu Rei não estiver em coluna central;

• 6-Só pode dar mate se tiver feito o roque.

Faixa etária: 9 a 15 anos. 

31. Título: Dado da vez.

Conteúdo: Casa atacada.

Objetivo pedagógico: Desenvolver o conceito de casa atacada.
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Objetivo do jogo: Capturar a maior quantidade de peças do adversário.

Peças participantes: Todas as peças.

Posição no tabuleiro: Todas as peças devem ser espalhadas aleato-
riamente no tabuleiro com exceção do Rei que não participa do jogo.  
Além das peças devem ser usados dois dados especiais (uma peça 
em cada face).  A face sem peça indica que o aluno fica sem jogar 
uma rodada.

Desenvolvimento: As peças devem ser espalhadas aleatoriamente no 
tabuleiro, por cada jogador, alternadamente.  O dado deve ser lançado 
por um dos jogadores e a peça que sair deve ser usada para capturar 
a do adversário, sem realizar movimentações.  O aluno deve perceber 
as casas que a sua peça está atacando e se tem peças passíveis de 
serem capturada.  Se encontrar algumapara capturar, essa deve ser 
retirada do tabuleiro sem que a sua própria seja mexida.  Ganha quem 
capturar mais peças.

Variação: 

• A peça que sai no dado é, efetivamente, mexida para capturar;

• 2- No dado, pode substituir a face “ficar sem jogar” por “pode 
mover uma peça e capturar”.

• Faixa etária: 12 a 15 anos. 



Considerações finais 

Considerações finais 



162

S U M Á R I O

Como pode ser constatado durante esta produção, o movimen-
to corporal humano é um importante componente que integra o pro-
cesso de formação humana, caracterizando não só uma ação inata do 
homem como também uma forma de expressão que atribui o nosso 
“movimentar pela vida” de sentido. Não há como dissociar durante o 
desenvolvimento humano o corpo da mente, visto que o corpo é o fio 
condutor da realização de nossas ações. 

 Sendo assim, o papel da educação física na escola vai muito 
além da promoção da saúde e do movimentar-se com qualidade. As 
propostas aqui trazidas por este material visam não só auxiliar pro-
fessores na elaboração e ampliação de metodologia as serem imple-
mentadas em suas aulas, mas também a legitimar a importância de se 
estudar o movimento humano. 

Neste sentido se torna extremamente importante que o profes-
sor no ambiente escolar busque sempre a problematização de suas 
práticas de ensino visando o desenvolvimento integral de seus alunos. 
Sabemos que o caminho por uma educação física justa e de qualida-
de para todos ainda está em seu curso. Em meio as dificuldades que 
podem ser encontradas no cotidiano escolar brasileiro, esperamos que 
produções que visem ampliar as metodologias de ensino da educação 
física e auxiliar efetivamente os profissionais que se encontram todos 
os dias no “chão da escola” sejam sempre estimulados. 

Sugere-se que mais estudos sejam realizados com a temática 
proposta que possam integrar diferentes áreas do saber para assim 
promover cada vez mais o desenvolvimento integral dos alunos em 
suas diferentes esferas, sejam acadêmicas, socias, afetivas e motoras. 
Pensar em educação é um dever do professor.
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