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1. Nome do jogo: 

Queima cone.
2. Objetivo: Desenvolvimento da precisão do arremesso/chute.

3. Descrição: Cinco cones serão colocados em cima do banco sueco. O aluno 
que definirá a ação estará dentro de um arco e deverá receber a bola do colega 
uma vez de cada lado e acertar os cones a uma distancia de 04 m.

4. Desenho 

5. Materiais: Cinco cones, um arco e bolas de iniciação, futsal, basquete, han-
debol ou voleibol.     
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ATIVIDADE 01

1. Nome do jogo: 

Acerta a gaveta.
2. Objetivo: Desenvolvimento da precisão do arremesso/chute.

3. Descrição: O aluno deverá acertar a bola dentro do arco, que estará preso 
nas traves do gol, através da realização do chute ou arremesso. O aluno deverá 
se posicionar ao lado do cone que estará a 3 m do gol.

4. Desenho 

5. Materiais: Um arco e bolas de iniciação, futsal, basquete, handebol ou vo-
leibol.

6. Variação: O aluno deverá chutar/arremessar de primeira a bola passada por 
um colega, que deverá ser passada uma vez de cada lado.

ATIVIDADE 02

APRENDIZAGEM MOTORA CAPACIDADES COORDENATIVAS
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ATIVIDADE 04ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Tira bola.
2. Objetivo: Acertar o alvo em movimento.

3. Descrição: Dois cones servirão como gol. O aluno A deverá chutar a bola ao 
gol e os alunos B e C deverão chutar a bola que eles têm para interceptar a bola 
do aluno A. Caso um dos defensores acerte a bola do adversário trocam-se as 
funções. ganha o jogador que acertar mas vezes a bola do adversário, quem 
tiver acertado mais o alvo.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de iniciação, futsal, basquete, handebol ou voleibol.

1. Nome do jogo: 

Cone alvo.
2. Objetivo: Desenvolvimento da precisão do arremesso/chute.

3. Descrição: Os cones deverão estar dispostos em círculo e a uma distância 
de 02 m do arco que deverá estar no centro. O aluno posicionado dentro do 
arco tem como objetivo acertar e derrubar os cones no menor tempo possível, 
ou seja, também se coloca como segundo elemento de pressão a pressão de 
tempo. 

4. Desenho  

  

    

     

5. Materiais: Cones de diferentes tamanhos e bolas de iniciação, futsal, bas-
quete, handebol ou voleibol.
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ATIVIDADE 06

1. Nome do jogo: 

Bola no arco.
2. Objetivo: Desenvolvimento da precisão do arremesso/chute.

3. Descrição: A turma deverá conformar grupos. O aluno A passará a bola para 
o aluno B e correrá para receber e chutar/arremessar a bola dentro do arco. 
Ganhará quem acertar o chute. Deverá ocorrer a troca de posições entre os 
alunos.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Dois arcos e bolas de iniciação, futsal, basquete, handebol ou 
voleibol. 
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ATIVIDADE 05

1. Nome do jogo: 

Alvos enumerados.
2. Objetivo: Desenvolvimento da precisão do arremesso/chute.

3. Descrição: A turma será organizada em duplas. Os alunos deverão trocar 
passes até uma área delimitada que terá um arco. O aluno que receber a bola 
dentro do arco deverá chutar/arremessar na tentativa de derrubar os cones que 
estarão dispostos em forma aleatória, em diferentes locais da quadra. O aluno 
que recebe o passe no arco não pode dominar a bola, terá que se “ acomodar” 
para chutar, lançar. O aluno que acertar o maior número de cones será o ven-
cedor.

4. Desenho

5. Materiais: Três arcos, um cone, uma bola de iniciação esportiva, futsal, bas-
quete, handebol ou voleibol.
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