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APRENDIZAGEM MOTORA CAPACIDADES COORDENATIVAS ATIVIDADES

1. Nome do jogo: 

Passe e gol.
2. Objetivo: Trabalhar o passe com o pé em situação de complexidade, mais de 
uma tarefa em sequência.

3. Descrição: Os alunos se dividirão em duplas, estando um de frente para o 
outro. Os alunos terão que colocar a mão no cone à sua direita, depois no da 
sua esquerda para, então, efetuarem o passe para o seu colega que terá que 
executar as mesmas tarefas antes de realizar o passe novamente. O passe de-
verá ser realizado sem, obrigatoriamente, ter o domínio prévio da bola (realizado 
de forma direta).

4. Desenho 

5. Materiais: Bolas e cones.

 Desenho

PRESSÃO DE 
COMPLEXIDADE

129Capitulo 6 - Capacidades Coordenativas

ATIVIDADE 01

1. Nome do jogo: 

Condução com cambalhota no colchonete.
2. Objetivo: Trabalhar a condução do passe em uma situação de sequencia de 
ações.

3. Descrição: Os alunos se posicionaram em três filas que ficarão dispostas 
atrás de seus respectivos colchonetes. Cada aluno terá que conduzir a bola, 
rolar a mesma ao lado do colchonete e realizar uma cambalhota em cima do 
mesmo, continuando a condução da bola assim que ficarem em pé.

4. Desenho 

5. Materiais: Bolas e colchonetes. 

 Desenho

ATIVIDADE 02
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ATIVIDADE 04ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Recepção no alto com giro.
2. Objetivo: Trabalhar o controle da bola para a recepção e precisão no passe 
em uma sequência de ações (complexidade).

3. Descrição: Os alunos se dividirão em duplas, dispondo-se um de frente para 
o outro. O portador da bola deverá realizar um passe para cima para que a sua 
dupla realize a recepção no alto e efetue o mesmo tipo de passe de volta para o 
seu colega. Após realizar o passe, o aluno deverá deitar-se no chão e levantar-
-se rapidamente para efetuar a recepção. O exercício pode ser realizado com o 
pé ou com a mão.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas.

1. Nome do jogo: 

Tocando com o balão.
2. Objetivo: Trabalhar a troca de passes com o pé e com a mão.

3. Descrição: Os alunos deverão se dispor em duplas, estando um de frente 
para o outro. Cada dupla deverá ter de posse uma bola e um balão. O aluno 
que estiver com o balão, deverá lançá-lo para cima e não deverá deixá-lo cair 
no chão. Quando o balão for lançado para cima, a dupla deve iniciar a troca de 
passes com o pé. Todas às vezes que um aluno da dupla tocar no balão, estes 
deverão cessar a troca de passes com o pé e iniciar a troca de passes com as 
mãos ou o inverso. 

4. Desenho  

  

    

     

5. Materiais: Bolas e balões.
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ATIVIDADE 06

1. Nome do jogo: 

Jogo da memória.
2. Objetivo: Trabalhar a atenção e a condução da bola.

3. Descrição: Cada aluno deverá ter uma bola em sua posse. Antes de iniciar 
o jogo, o professor deverá enumerar cinco acrobacias diferentes (ex.: 1: rola-
mento, 2: bater 2 palmas à frente do tronco, 3: realizar um giro de 360º, 4: 
realizar um salto e 5: realizar um salto com giro) que serão utilizadas ao longo 
do exercício. Os alunos deverão conduzir a bola pela quadra e quando o pro-
fessor falar um dos números acima relacionados, os alunos deverão realizar a 
acrobacia referente ao mesmo. Após este momento, o professor deverá falar 
outro número e os alunos deverão realizar a acrobacia do primeiro número 
acrescida à acrobacia nova. Isto deve acontecer sucessivamente até que sejam 
completadas todas as acrobacias.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas. 

. Desenho 

  

    

     

 Materiais: Bolas. 

131Capitulo 6 - Capacidades Coordenativas

ATIVIDADE 05

1. Nome do jogo: 

Circuito do domínio de bola.
2. Objetivo: Trabalhar a condução da bola e passe.

3. Descrição: Os alunos deverão se dispor em duplas tendo em posse duas 
bolas. Os alunos deverão passar por um circuito dividido, por cones, em seis 
partes distintas. Na primeira parte, cada aluno deverá conduzir uma bola com 
os pés. Na segunda parte, os alunos deverão trocar passes com as duas bolas 
simultaneamente e com os pés. Na terceira parte, cada aluno deverá conduzir 
a sua bola com a mão (driblando). Na quarta parte, os alunos deverão trocar 
passes com a mão simultaneamente. Na quinta parte, os alunos deverão rebater 
a bola para cima, sem que a mesma caia no chão, com apenas uma das mãos. 
Finalmente, na sexta parte, os alunos deverão trocar passes com apenas uma 
bola, rebatendo-a para cima, sem que a mesma caia no chão. Se algum aluno da 
dupla perder o controle da bola durante este percurso, a dupla deverá reiniciar 
o circuito.

4. Desenho

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

 Desenho

 Materiais: Três arcos, um cone, uma bola de iniciação esportiva, futsal, bas-
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