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RESUMO

O ser humano desde a concepção ate a sua mort« passa por
*

um processo de desenvolvimento continuo e demerodo. rst« procès- 

so envolve très a o m m i o s  que sao coqnítivo, afetivo social « psi 

comotor. Nos primeiros anos de vida ocorrem mudanças acentuadas 

no comportamento motor, essas sao divididas «m quatro fases d« 

movimentos: reflexo, rudimentar, fundamental e relacionado ao «s 

porte, cad'a uma destas divide-se em «staoios « « exposto por BCP 

CTFS, 1983, observa-se que a fase do movimento fundamental ou das 

habilidades motoras basicas tem grand« importância para o d«s«n- 

volvimento motor adequado da criança «m ídad« pre-«scolar. A

aquisição dos padrões motores fundamentais s«rvi.ra d« base para 

toda a aprendizagem motora fututa dos movimentos cémplexos « re

lacionados ao esporte. Neste periodp de experimentação « «xplo - 

raçao devemos ofertar a criança em idade pre-escolar atividades 

motoras adequadas e prazerosas, resp«itando a individualidade o 

características de cada uma, fazendo-sp necessário um loca] apro 

priado para a pratica da mesma. Conclui-se oue a prática da rdu- 

caçao Física na pre-escola exige do profissional a promoção de 

atividades motoras que-v«nham sanar os desejos e ansiedades da 

criança, para que i ss-o■ aconteça o mesmo devo «star consci«nt« « 

acima de tudo preparado « apto para tal responsabi3idade.
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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Problema

A aquisição dos padrões motoros fundamentais que são de

senvolvidas em idade pré-escolar são d« suma importância no de

senvolvimento motor" da criança e servem como base para a apren

dizagem dos movimentos especializados ou esportivos. Sabendo-se 

desta importância a questão e como trabalhar os padroos motores 

fundamentais na criança em idade pre-escolar. Qual a rolaçao

com os movimentos especializados. r qual a importância do pro -
/  ^

fissional e o conhecimento necessário para a aplícaçao da pro -

posta desenvolvimenti ata.

1.2 Justificativa

A criança em idade pre-escolar passa por um período de 

experimentação, onde através d» estímulos e motivaçao do m«io em 

que vitje consegue desenvolver com naturalidade os padrões moto

res fundamentais, estes sao relevantes no processo do de envol

vimento motor d;a criança, a presente monografia vem justificar 

a importância da Educaçao Fisica em trabalhar esses padrões m o 

tores fundamentais e a responsabi1idad« de conheci mentos oue o 

profissional assume ao ministrar atividades motoras adeouadas 

que contribuirão para a formaçao total da criança.
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1.3 Objetivos

Obj»tivo qeral

Descrever a aquisiçao de movimentos e habilidades moto - 

ras basicas, ajue contribuem para o desenvolvimento harmonioso do 

ser humano.

Objetivo especifico

a) verificar os padrões motores fundamentais na criança
*

pre-escolsr para o desenvolvimento intcqral da mesma;

b) analisar a funcao do profidsionel e o que esta reouer 

do m^smo;

c) verificar a relação entre habilidades motoras básicas 

e habilidades motoras especificas.



2.0 REVISÃO DE LITFRATURA

0 ser humano desde o seu nascimento ate a sua mc.rte passa 

por um processo de desenvolvimento no qual «sta inserido em seu 

comportamento tres domínios: connitivo; afetivo; e psicomotor.

Os três domínios enquadram a maioria dos objetivos educa

cionais, e sao definidos por BL.OOM, KRATHWOL, MASTA, 1^73, da s« 

quinte maneira: o domínio coonit.ivo abrange os objetivos de re - 

cordaçao ou reprodução de algo que foi aprendido, envolvendo ta

refas intelectuais e de memória. 0 afetivo os objetivos de s«n - 

timento,. emoção ou qrau de aceitação ou rejeição. rstes ohjet.i- 

v o 5 vao da atençao simples ate fononmnos selecionados, ate qual|_ 

dades de carater e de consciência complexas, mas internamente 

consistentes. Ja o psicomotor enquadraria os objetivos de habi - 

lidade muscular ou motora, manípulaçao d« material ou objetos ou 

ato que requer coordenação neuromascular.

Os autores salientam, entretanto, aue embora possa haver 

falhas em tais divisões, como em qualquer sistema de classifica

ção, o fato e que enunciando objetivos, conseque-se fazer distin 

çoes entre solução d° problemas e atitudes, entre pensamento e 

sentimento, entre ação e pensamento ou sentimento, entre a ac.ão 

do movimento formulado e pretendido; e estas distinções permitem 

melhor avaliação dos resultados de aprendiraqem.
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2*1. Desenvolvimento Psicomotor

Para GUISQ.IN8» 1982', a função psicomotora acompanha o 

ser humano desde a concepção e por toda a vida. 0 corpo com s p u s  

movimentos faz com que tenhamos um relacionamento com o mundo e 

tudo o que nos rodeia. Através da maturação nervosa e dos »stímu

los recebidos do meio ambiente a criança ornanj.za sua capacid'ade

motora. A criança em sua vida passa por várias etapas de d«sen - 

volvfmento motor. Inicialmente do nascimento até os dois anos a- 

présenta os seguintes tipos de comportamento motor: passa de de

cúbito ventral para dorsal» senta com ajuda, anarra objetos pen

durados» senta sozinha, fica em pe com ajuda, "os dois e três 

anos, a criança apresenta uma maior coordenação dos movimentos , 

juntamente com a capacidade de simbolização e 11nguaoem, conse

gue ampliar seus conhecimentos com o mundo. Com três e cinco

ano s » acontece o aperfeiçoamento da coordenação, equilíbrio, po_s 

tura, ritmo e manejo de seqmentosr sobe e desce escadas, corre 

em diferentes velocidades» caminha de forma automática e rítmica 

sal£a com os pás unidcs e com um dos pes.

0 processo de desenvolvimento motor acontece através das 

mudanças no comportamento motor e pode ser visto pelo desenvolvi, 

mento proaressivo das capacidades motoras. As crianças em idade 

pre-escolar aprendem como mover— se com eficiência. Os movimentos 

observáveis tomam formas variadas: locomotor, nao-locomotor, ma

nipulado ou a combinação destas. A escolha das tarefas motoras 

determina o estágio de desenvolvimento motor (BÜRGfS, 1987, x>o 37)

fstes movimentos observáveis são assim definidos por
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CARBARl), 3 R O 3 : locomotor suo os movimentos básicos como a n d a r , 

correr, saltar, que tem por fina] idade o desl ocnment.o do corpo 

em m l a ç ã o  ao centro de gravidade. 0 nao-deslocam^nto inclui os 

movimentes de estabilidade ou equilíbrio dando assim sustemtação 

para os movimentos de locomoção e manipulação. ^ a manutenção do 

corpo em relação ao centro de gravidado. 0 movimento de manipula 

çao e utilizado para manipular objetos podendo ser manual ou pe

dal como chutar, arremessar, rebater, receb°r ° outros.

2.1.1* Fases e Estágios do Desenvolvimento Psi omotor

Sendo o desenvolvimento psicomotor um processo continuo e 

demorado, ocorrem mudanças acentuadas nos primeiros anos de vii- 

da. Dentro desse processo ordenado e sequencial TANI, 1R88, faz 

uma abordagem inicial de alguns aspectos de desenvolvimento. 0 

aspecto da sequencia e o mesmo para todas as crianças, variando/ 

apenas a velocidade de progressão. 0 d e  interdependência aborda
A

a existência do que esia se desenvolvendo e as mudanças futuras
(f «^0 0»

surge aqui as "habilidades basicas” q u e  serao o pré-requisito

fundamental para toda aquisição posterior. r o aspecto do conjun

to d® mudanças na sequencia de desenvolvimento que reflete mudan

ças em direção a uma maior capacidade de controlar movimentos.

Com base na sequencia de desenvolvimento HARROW, 1Q73, ci

tacfo por TANT, 1988, elaborou uma taxonomia para o domínio mo-

tor, apresentando os seguintes niveis:

"a) Movimentos reflexos: respostas automaticas e invo 
luntarias qun permitam a sobrevivência do recem-nasci. 
do e a i^nteraçao com p  meio ambiente, no futuro cajaç 
terizara atos voluntários,, reflexos de preensio, tonj. 
co do pescoço. ^
b) Habilidades basicas: atividades voluntárias que 
permitem locomoção e manipulação, serve de base para
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fif lui B içao fu t  u ra  de t a r e f a s  mnj r, con»p.1 e x a s , a n d a r , co r  
r e r , s a l t a r ,  a r r^m «  .^o r ,  c h u t a r .
c) Habilidades específicas: atividades motoras volunta 
rjas mais complexas e com objetivos específicos, corta 
dâ voleibol ,_chute n d) futebol, arremesso basquetebol.
d) Comunicação nao-verba1: atividades motoras meis com 
ple.xas, orqanieadas de maneira qu» a qualidade dos mo
vimentos apresentados permitam a expres sã g, como _ na 
dança, ginastica ritmica desportiva e ginastica olímpi 
c.a..H

*
Atrav/es desta taxonomia, HARROW, 1973, estabeleceu um es

quema relacionando estes com a sequencia de desenvolvimento e o 

qrau de escol aridade, como ilustrado na fioura 1.

Movimen to

Direção da T axonomi a Manifestação em

Natureza sequencia de relação ao orau

desenvolvimento de escolaridade

Geneticamente 

determinados

Aprendidos 

(culturalmente 

determinados)

Movimentos

reflexos

Habilidades

basicas

Habilidades,

específicas

Pre-escolar

1 - a k- series 

do le orau

Comunicação 

não verbal

59 a 8 9 series 

do 2 9 orau

2- orau
-J o qrau

figurai. Natur®2a, direção derdesenvolvimento e taxonomia em r e 

lação ao qrau de escolaridadeÇHARROW, 1973, citado por TAWT,1Q88)



*
'BV/õs de estudos que investlgaram a sequencia de desen

volvimento de varias tarefas motoras, surgem modelos destas q u e  

enfatizam, de modo geral, todas as informações obtidas no momen

to* Apesar de existirem varios destes modelos, será discutido 

apenas aquele exposto por ETORCrrS, 1983, podendo ser observado na 

figura 7 .

07

14 anos. . .
11 aos 13 anos 
7 aos ]0  anos

6 aos 7 anos 
4 aos 5 anos 
2 aos 3 anos

1 aos 2 anos 
N ascim ento ao 
1 ?  ano

4 m eses ao  1 ?  
ano

D o útero até
4 meses

E stagio  especializado 
E stág io  esp ecífico  

Estágio  geral (transição)

•  E stag io  m adutò 
> E stág io  elem entar 
• Estagio iniria)

-  E stág io  pté-cóntroie
Estáei<̂ ijmb}̂ 9 

aos rçfjdXOS'

fcsiagio ae eu u m caçáo  
de inform ações 

(processam en to)

E stágio  de co dificação  
de inform ações 

(recebim ento)

Figura 7* Modelo apresentado por BÜRGES, 1983, mostrando as fasos 
*

e estágios do desenvolvimento da criançra.
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Na base do modelo esta a capacidade neural inata, Tndican 

do s importância dado ao controle c informaçao na oroanizaçao da
a  /  /  /

sequencia do movimento. Esta capacidade e constituída do primeffi-

ro instrumental.

"Os movimentos reflexos sao involuntários e formam a 
base para as fases seguintes fmovimentosado feto). 
Dividç-se em dois estágios: 1? codificacao de infor
mações - Os movimentos reflexos servem ^omo o primej. 
ro meio para colher informações, buscar alimentos e 
proteção^ através do movimento. 29 decod^ficação de 
informações —  Substitui a atividade sensorio- motora 
pelo comportamento perceptivo motor.
Os movimentos rudimentares são de vital importância 
para o bebe e a criança para q u e  aconteça a intera
ção ̂ com o meio em que vivem. São divididos em dois 
estaoios: 19 Estagio de inibição reflexa - •' Reflexos 
primitivos e posturaís são substituídos pelo compor
tamento motor voluntário. Os movimentos são incontrp 
lados e nao refinados. 29 nstaqio pre-controle - Ã 
criança começa a ganhar maior precisão e '--controle 
dos seus movimentos. A criança aprende a manter o e- 
qyilibrio, a manlptrlar objetos e locomover-se^ atra
vés do seu ambiente, com alto orau de proficiência e 
controle.
Os movimentos fundamentais abrangem forma mui tipiasf 
correr, saltar, arremessar,^receber, rebater, chutar) 
e sao de fundamental importância, pois, servirá de 
base para a passagem da fas»-seguinte dos movimentos 
relacionados ao desporto. rstes movimentos sap um a_ 
perfeiçoamento da fase dgs movimentos rudimentares , 
representam o tempo (periodo), no qual as crianças 
estão envolvidas, ativamente, na experimentação e ex 
ploração das suas capadidedes motoras. Esta fase di
vide-se çm tres estágios: 19 rsjaaio inicial ~ 0 mo
vimento e caracterizado por ausência de partes ou se 
quencia imprópria, uso restrito db corpo, coordena
ção e fluidez rítmica insuficientes. 29 Estagio ele
mentar - Envolve maior controle, melhor coordenaçãé 
e ritmo <jos movimentos fundamentais. 0 padrao de mo
vimento e restrito eu exaoeradg, ainda que melhor cg 
ordenado, 39 Estagio maduro -J? caracterizado pela e 
ficiencía mecanica, coordenação e performances con - 
troladas.
A fase do movimento relacionado ao esporte e marcado 
Pela participação do jovem em atividades motoras. r_s 
ta fase e um aperfeiçoamento da fase dos movimentos 
fundamentais. As habilidades sao progressivamente re 
finadas,^combinadas e elaboradas, Esta fase divide- 
se em tres estágios: 19 Estaaio aeral ou transitorio 
(7 a 10 anos) —  Começa a combinar e aplicar as habi
lidades motoras fundamentais para a performance de 
habilidades relacionadas ao esporte. 2 9 rstaoio rje



00

habilidade;; motora-; rs peei f J ca r. (11 a 13 anos) - 0 indí- 

viduo e capaz do realizar habilidades mais compl exar.; ha 

um interesse por joaos mais difíceis. 3 9 rstáoio das ha

bilidades motoras especializadas - A especialização re - 
/ / 

presenta o apice do processo de desenvolvimento » » ca -

racterizado pelo desejo do indivíduo de participar do um 

numero limitado de atividades motoras, em determidado p<= 

ríodo." (BORCTFS, 1083, pg. 3b e hO ) .

2.2 Padrões Motores Fundamentais

Através de estimulo, desafios o motívaçoes dos pais e co 

legas as crianças conseouem desenvolver com naturalidade os pa

drões motores fundamentais. Os padrões motores fundamentais ou 

habilidades motoras basicas são assim chamados por possuírem ca 

racteris ticas biomecânicas que servirão de base oara a perfor -

mance dos movimentos especializados. Fx^mplo: a mecanica usada
*

no arremesso por cima do ombro sors mantid:a no arremesso do han 

debol, no arremesso do áardo, no saque do voleibol, o que ira 

variar do padrao motor fundamental s»ra a força, a relaçao espa 

ço-temporal, etc. A formação dos padrões motores fundamentais 

aconteçe entre 18 e 60 meses. As crianças com maior variedade 

de participaçao de movimentos tem d» forma natural um melhor de 

sempenho em suas habilidades motoras (FLINCHUM, 1081).

Â aquisição dos padrões motores fundamentais e muito im

portante para o dominio das habilidades motoras. A fducaçao Fi- 

sica assume uma qrande responsabilidade ao estruturar um ambi - 

ente adequado oferecendo experíencias motoras a criança, tornan 

do-se assim uma auxiliar e promotora do desenvolvimento total 

(TANI, 1988).



HALVrRf'.ON, et. al., .1066, citados por 1ANI, 1088, enfa - 

tilam que fí r»lovfmt> o conhecimento das características dos mo 

vimentos que compõem as habilidados básicas, para uma contribui 

çao mais pfetiva do desenvolvimento motor da criança.

As crianças em idade pre-escolar apresentam um certo rrau 

de proficiência mos padrões motores fundamentais. Na fase do nas 

cimento ate proximo os seis anos de idade ocorre um período de 

aqui si ç a o a p o s  os seis anos a um refinamento e combinação des

tes padrões. Os padrões motores fundamentais são enunciados co

mo sendo: andar, correr, saltar, arremesar, receber, rebater,

cbatar e quícar. 0 andar e o primeiro padrão motor fundamental
✓

de movimento que se desenvolve, apos el& seouem-se os outros

drões acima citados. Através da diversificação do padrão motor
*

correr e assim por meio do aumento no numero d e  elementos do

comportamento haverá uma interaçao destes elementos para formar

estruturas mais complexas de movimento (TANI, 1Q08).

0 pre-escolar nao necessita de incentivo para correr, a-

penas precisa de um espaço livre para que o mesmo aconteça. A

maioria das crianças correm com naturalidade e desembaraço, prç

cisando de pouco auxilio para desenvolver esse padrao motor fun

damental, Todas as crianças qostam de saltar, nas mais variadas

formas existentes, com altura e leveza: com os pes unidos, um

pe so, alternando os pes, slatitando. As crianças de seis e sp-

te anos, tem melhor coordenação de movimentos, sendo capazes de
«*■* *

andar, correr e saltar sem cair. Mas devido a sua coordenação o 

culo-manual não estar bem desenvolvida, apresentam certa di.fi. -
A <v

culdade em manusear bolas, Bisto que tres padrões motores funda 

mentais andar, correr e saltar estam mais aquçados na criança, 

com base nestes, entao, sera ensinado a ela os outros padrões

i n



motores fundamentais que sao: arremessar, receber, rebater, chu

tar e quicar (MFDFIROB, I960).

Na fase pre-escolar o andar e caract°r,i zario pelo menor
*

numçro de passos e maior amplitude da passada. 0 correr apresen

ta melhor coordenação de movimentos, com velocidade e amplitude 

das passadas» 0 saltar atrai as crianças pre-escolares, mas apre 

senta uma evolução mais lenta é^vido a falta de estímulos em m a 

teriais adequados (plintos, bando sueco, etc.). 0 arremesso e vç 

rificado ao final da pre-escola, onde percebe-s« a diferença en

tre meninos e meninas. Os meninos a partir de cinco e sete anos 

executam arremessos com participação do tronco, maior coordena - 

ção e ate com saltitos intermediários. As menidas nao demonstram 

muito interesse por este padrão motor fundamental. A criança ao 

receber uma bola estende os braços em direção a mesma, mantendo 

as palmas das rnaos para cima e os dedos liqeiramente afastados . 

Ao receber a bola a criança puxa—a para junto &e seu peito com 

maior segurança, se o lançamento for preciso, pois a sua capadi- 

dade de antecipação a resposta ainda nao ®sta bem desenvolvida , 

ao final da pre-escola, a criança que for bem trabalhada podera 

prever a velocidade e a trajetória da bola (R0DRIGUrS, 1987, 

1992).

2.2.1 Atividades a serem desenvolvídad para a sauisiçao dos pa 

droes motores fundamentais

Segando RIZ2I e HAYDT, 1Q91, a atividade ludica surce co 

mo simples exercício motor, necessitando que ocorra a maturaçao 

do aparelho motor çJara que a mesma se realize» Fsses exercícios 

motores constituem na repetição de gestos o movimentos simples,

1 ]
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com um valor explorotorio, onde n cri anca os reali za para explo

rar e exercitar os movimentos do proprio corpo, seu ritmo, cadên 

cia e desembaraço, ou «ntao, para ver o efeito a u e  sua açao vai 

produzir.

Nesta fase de intenso crescimento, a pre-escola deye ofe

recer a criança atividades adequadas » prazerosas, respeitando a 

individualidade e características de cada um. Faz-se necessário 

que haja a sua disposicac um ambiente adequado o equipado para 

que a criança possa movimentar-se, brincar o adquirir múltiplas 

experiencias através das atividades lúdicas /P0DPIGUrQ, 1987, 

1992). Verificar a proposta de aloumas atividades lúdicas no ano 

xc.

2.3 A atuaçao do profissional de rducaçao Física

As Diretrizes de Implantaçao e Implementação da Fducaçao

Física na Fducacao Pre-escolar » no rnqino de Primeira ® Quarta

zeries do Primeiro Grau, da Decretaria da Fducacao Fi. sica e Des-
A

porto do M rC, divulqadas em 1982, trouxeram a tona a importância
^ < / A

da Fducacao Física Pre-escolar e nas quatro series do ensino de 

1? qrau (HURTADO. 1988).

A rducaçao Fisica surqe como um conjunto de atividades e- 

ducativas aue visam criar o oosto e o habito do exercício fisico 

{SFFD/MrC ) ,
/ A A

A Fducacao Fisica e aceita como uma parte aue ira comp! e-
A a

tar o caminho escolar. Na pre-escola a Pducaçao Fisica, tem aran 

de liaaçao com a Fducsção da crianca tendo como f i n a l i d a d e  o d e 

senvolvimento olobal, nos aspectos coqnitivo, afetivo e psícomo-
/  0

tor. r importante aue na idad« pre-escolar sejam estimuladas as

1?



capacidades do cri a n c a . muito mal o .i mportante *> nu® a cri anca t« 

nha rn-nior vivoncj o c o m  »xi^rion^j as d© movimen Los « de formas di 

versificadas, 3evando-a assim a um melhor e efidi ent.e desempenho.
w / /

0 Proorama de rduracao Ficica na pre-oscola, tom como ohietivo a

continuidade de oxperi oncias de movimentos., ou» aiudarão a cri an 

ca para a aoui sicao de habilidades motoras e conceitos aim aumen 

tarao a capacidade de experiências por toda a sua vida, sei a so

cial, mental ou física (CUI3rLJNE. 3982).

fecundo M A G T L L , f 3Q 8 U ) , o professor tem orande responsa - 

bilidade ao ensinar as habilidades, motoras. r stas reouerem do 

professor oue elo sei a um plàneiador de instrução, um apresenta

dor de informaçao, um avaliador de desempenho e um motivador.
x

Os professores oue ensinam movimentos as cri ancas na pri

meira infancis tem per responsabilidade reconhecer a eXecucao 

correta dos padrões motores fundamentais » devem estar aptos pe

ra tal (FLTNCHUM, 1981).
/  /

A criança por si so constroi o seu conhecimento, o educa

dor através da art» de ensinar deve-proporcionar a crianca rit.u- 

açoes e materiais variados, oue possam apresentar ideias 5nter°s 

santes e motivant.es para a criança, A sun°stao de materiais e a- 

tividades no processo educativo nao e tudo. r de orando relevân

cia estimular a criança para oue ela mesma possa descobrir o aue 
/ ^

e capaz de fazer com cs materiais que lhe sao of^recídosf80RGrS, 

1987).



3.0 CONCLUSÃO

Conclui-se através de uma pesquisa bibliooráfica q u e  a a- 

guisiçao dos padrões motores fundamentais e muito importante no 

desenvolvimento motor da criança, que e relevante o conhecimento 

das foses e staqios que se processam na mesma. Sendo assim o 

profissional de Educação Fisica deve ter um vasto conhecimento 

dos conteúdos a serem trabalhados, respeitando a individuaiidade 

de cada criança e fazendo com que esta se desenvolva como um to

do coqnitivo, afetivo e psicomotor e nao em partes.
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PROPOSTA DF ALGUMAS ATIVIDADES LÚDICAS

Padrao Motor Fundamental Andar:

a) Andar livremente, batendo palmas;

b) andar para frente; 

cr) andar de costas;

d) andar com as mãos na cabeça ou na cintura;
. y

e) andar na ponta dos pes;
. y ^

f) andar encostando um pe a frénte do o> tro;

q) andar sobre diferentes tipos de linhas traçadas no

chão, (reta, curva, etc);

h) andar seguindo o contorno de figuras oeometricas traça 

das no chão (quadrado, trianaulo, circulo);

i) andar, com as pernas abertas, sobre uma corda esticada 

no chão;
\ y y

j) andar, procurando sequir determinado ritmo, que podera

variar do mais lento ao. mais rápido;

1) andar aos pares ou trios, do maos dadas, soouindo um

*  *  \ *
estimulo auditivo fmusica), cessando o estimulo, as du

pias ou trios pararam. Repetir varias vezes,

Padrao Motor Fundamental Correr:

a) Correr com as mãos na cintura ou na cabeça;

b) correr, rolando uma bola;

c) correr, chutando uma pedrinha ou um saquinho de areia;



d) correr num pé só;

e) correr e parar bruscamente, a um sinal combinado;

f) correr, seguindo ritmo marcado por tambor, palmas;

g) correr sobre uma linha traçada no chão;

h) correr, pisando sobre formas desenhadas no chão fcírcu 

l o ,quadrado, etc);

i) correr, desviando d» obstáculos colocados no chao;

j) correr em duplàs de mãos dadas com o colena:

1) correr ao lado do coleqa, sem lhe dar as mãos;

m) correr, estando atras do coleqa, sem no entanto toca - 

lo;

n) correr em duplas ou trios, um atras do outro, s^ouran- 

d'o no ombro do coleqa que esta a sua frente;

o) correr, tentando pisar na sombra do coleoa;

p) corrida dos patos: correr de cocoras, com as maos so - 

bre o joelho e os braços flexionados, como se fossem 

asas;

q) corrida de qiqantes: correr na ponta dos pés, com os 

braços levantados;

r) corrida do pe a frente: colocar um pe à frente do ou

tro, o mais depressa possível;

s) corrida do transporte: correr em duplas, seourando o 

mesmo objeto;

t) corrida do copo: correr, seourando um copo de plástico 

que contenha um pouco de a a u a , procurando não derramá- 

la.
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Padirao Motor Fundamental Saltar:

a) Saltar no mesmo luoar, com os pes unidos;

b) saltar com os pes unidos, para frente, para tras e pa

ra os la do s;
. *  *

c) saltar no mesmo luaar, com um pe so, r^v^zar os pes;

d) pular corda;

e) saltar com os pes unidos, sobre um bastao colocado no 

chao, para frente, para tras e para os lados;

f) saltar com as.pernas abertas, sobre um bastao ou peque 

nos objetos colocados no szhao;

q) saltar de cima do um bloco, para frente, pera tras e 

para os lados;

H) em duplas, um participante fronte ao outro, nuardar 

uma certa distancia entre eles, sàltar, esticando ora

uma das pernas para frente, ora outra:

i) em duplas ou trios, lado a ledo, i de maos dadas, sal

tar no mesmo luqar;

j) em duplas, frente a frente, saltar no mesmo luoar, com 

as maos no ombro do companheiro;

I) em duplas ou trios, saltar no mesmo lunar, lado a lado 

e abraçados pela cintura;

m) em duplas ou trios, um a tras do outro e com as maos no 

ombro do coleqa da frente, saltar seouidawente ate che 

qar a um determinado ponto, qirar o corpo, dando meia- 

volta, colocar novamente as maos no ombro do col»cio da 

frente e reiniciar o percurso, saltando:



n) em duplas do man'', dada:;, saltar uma corda parada;

o) om duplas, saltar uma corda em movimento;

Padrões Motores Fundamentais Arremessar e Receber:

a) Arremessar objetos (bolas) a orande distancias, sem al 

vo definido;

b) afremessar, tendo em vista um alvo mais limitado (uma 

parede);

c) arremessar uma bola de mela, tentando alcançar um alvo 

desenhado na parede e bem acima da altura dos partici-

, pantes;

d) arremessar uma bola de meia dentro de uma caixa d» pa

pelão ou caixa de sapato;

o) arremessar a bola na p a r e d e  o tornar a recebe-la;

f) arremessar a bola no chao e recebe-la;

0) arremessar a bola para o alto e rpc^b^-la;

h) arremessar uma bola para derrubar latas vazias no

ch a o ;

1) brincar de ©ncestar bolas;

j) em pares, arremessar um para o outro, uma bola ou um 

saquinho dom areia;

1) formar duas colunas,, uma de frente a outra, mantendo 

uma certa distancia, uma crianca arremessa a bola para

a outra da coluna da frente, aue devera r«>ceb«-la e ar

remessar para a criança seouinte, da outra coluna:

m) arremessar uma bola para o alto e bater palmas uma ou 

mais vezes, antes de recebe-la novamente;

n) arremes-ar bolas d« p a p e l  dentro de um cesto d® lixo ;



o) arremessar bolinhas de papel dentro de copinhos, reve

zando as maos;

p) arremesscsr uma bola dp papel para derrubar pequenos ob 

3 etos enfileirados sobre a m e s a ;

Padrão Motor Fundamental Chutar:

a) Chutar pedrinhas;

b) chutar saaujnhos de areis;

c) chutar bolas de diferentes tamanhos ('RTZZT et.al., ]^°1)


