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1. Nome do jogo: 

The Flash.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (partida, aceleração e chegada).

3. Material: Fita crepe, cones, pratinhos (se precisar para marcar o espaço).

4. Descrição: O aluno deverá correr até a linha demarcada e voltar para ultra-
passar a linha de saída. Serão somados os pontos correspondentes à classifi-
cação de chegada de cada aluno. O primeiro colocado ganhará um ponto; o 
segundo colocado dois pontos; o terceiro três pontos e assim sucessivamente. 
Desta maneira, quem fizer menos pontos estará melhor classificado. Pode-se 
realizar a mesma atividade em grupos na forma de estafeta.

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS
CAPACIDADES 

COORDENATIVAS PRESSÃO DE TEMPO ATIVIDADES

1. Nome do jogo: 

Sobre a ‘corda bamba’.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (partida, aceleração e chegada).

3. Material: Fita crepe, giz, cones (se precisar para marcar o espaço).

4. Descrição: Constituir dois grupos posicionados em fila. Os alunos deverão 
correr sobre uma linha desenhada no solo até a demarcação final. O grupo que 
passar primeiro com todos os participantes pela ‘linha’ final somará mais pon-
tos. Os participantes não podem perder o equilíbrio sobre a linha desenhada no 
solo (‘corda bamba’).

5. Desenho

ATIVIDADE 02
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Corrida dos números.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (partida e aceleração).

3. Material: cone, bolas.

4. Descrição: Uma bola deverá ser colocada em cima de um cone no centro 
da quadra. Os alunos serão organizados em dois grupos e cada aluno do grupo 
receberá um número. Assim, dois alunos (um de cada grupo) terão números 
correspondentes. Cada grupo deverá ficar sentado na linha de fundo da quadra 
passando uma bola com as mãos entre eles (objetiva-se que não seja somente 
uma corrida, mas que os alunos estejam realizando tarefas que exijam a distri-
buição da atenção). Quando o professor falar um determinado número, os alu-
nos que correspondem ao mesmo deverão correr até o centro da quadra, pegar 
a bola que está em cima do cone.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Corrida no tempo.
2. Objetivo: Corrida (ritmo).

3. Material: Cones.

4. Descrição: Será colocado em cada canto da quadra um cone. Os alunos 
deverão dar uma ou mais voltas contornando os cones em tempos previamente 
definidos pelo professor.

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS PRESSÃO DE PRECISÃO ATIVIDADES

1. Nome do jogo: 

Corrida pontual.
2. Objetivo: Corrida (ritmo).

3. Material: Cones.

4. Descrição: Será colocado em cada canto da quadra um cone, formando um 
retângulo. Os alunos deverão correr de um cone a outro no tempo previamente 
determinado pelo professor e após o sinal deste.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

CAPACIDADES 
COORDENATIVAS
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Corrida da corda.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (partida e ritmo).

3. Material: Uma corda.

4. Descrição: Os alunos serão divididos em dois grupos e deverão correr de 
uma linha à outra. Durante o percurso, terão que passar por debaixo de uma 
corda que será batida por dois alunos no sentido contrário à direção da corrida. 
A corda deve estar posicionada mais próxima ao local do início da corrida.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Tatu sai da toca.
2. Objetivo: Velocidade (partida).

3. Material: Arcos e bola.

4. Descrição: Vários arcos serão distribuídos no espaço. O número de arcos 
deverá ser correspondente à quantidade de alunos menos um. Cada aluno de-
verá posicionar-se dentro de um arco. Um aluno ficará de fora do arco segu-
rando uma bola e será o pegador. Ao comando do professor ‘tatu sai da toca’ 
os alunos que estiverem dentro dos arcos deverão correr para trocar de arco. 
O pegador deverá encostar a bola em dos alunos que ainda estiver fora de um 
arco. Quem o aluno pegar será o próximo pegador..

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS PRESSÃO DE COMPLEXIDADE ATIVIDADES

1. Nome do jogo: 

Corrida do ‘yô-yô humano’.
2. Objetivo: Corrida.

3. Material: Espaço adequado para correr.

4. Descrição: Os alunos realizarão uma corrida em duplas, na qual um deles 
correrá de costas para a linha demarcada. O aluno que corre de costas será 
tomado pela mão do colega que corre de frente. Quem corre de frente, o faz 
sempre atrás do colega de costas e o ajuda a se orientar sem forçar a corrida 
deste, sendo responsável por ajudá-lo para que não caia ou trombe em alguém. 
A ordem da dupla e o sentido da corrida poderão ser modificados repentinamen-
te com um sinal do professor. Nesse caso, os alunos trocam a posição e cor-
rem para a nova linha de chegada, alterando a ordem de quem corre de costas 
dirigindo-se para a anterior linha de saída. Caso o professor opte por não dar o 
segundo sinal, a dupla que chegar primeiro marca pontos. Os alunos não podem 
saber quando e se o professor apresentará um segundo sinal.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

 Desenho

CAPACIDADES 
COORDENATIVAS
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Guarda de trânsito.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (partida, aceleração).

3. Material: Bolas, arcos, cones.

4. Descrição: Num quadrado delimitado por quatro cones deverão se posicionar 
dois grupos em filas, estando os grupos em vértices opostos. Cada grupo terá 
dois arcos e uma bola. Um dos alunos estará no centro do quadrado e fará o 
papel de guarda de trânsito. O guarda irá direcionar com a mão o momento 
que o aluno de cada grupo deverá sair de cada fila transportando a bola com o 
objetivo de dar uma volta no quadrado, retornando a sua fila. Enquanto o aluno 
corre com a bola, os outros devem passar os arcos entre os colegas da fila sem 
deixar o arco cair. Se por acaso o primeiro da fila estiver com o arco na mão no 
momento que o ‘guarda’ der o sinal de saída, o mesmo terá que passá-lo para 
depois pegar a bola e correr.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Unidos venceremos.
2. Objetivo: Corrida (revezamento).

3. Material: Cones.

4. Descrição: Dividir a turma em grupos com o mesmo número de integrantes. 
Os grupos deverão se posicionar em filas em frente a um ponto de referência 
(cone). Inicialmente, podem-se organizar os grupos de tal maneira que os inte-
grantes com melhor condicionamento físico ocupem os primeiros lugares. Ao 
sinal de partida dado pelo professor, o primeiro integrante do grupo irá sair e 
contornar no sentido anti-horário um cone colocado a uns 10 m à frente. Ao 
retornar para o local de origem, este primeiro participante deverá pegar na mão 
do próximo integrante da equipe ao mesmo tempo em que estará contornando o 
cone posicionado em frente à fila. A dupla contornará o cone posicionado mais 
distante e, ao retornar ao ponto inicial, irá dar a mão para mais um colega da 
equipe, formando um trio. A atividade continua até que todos os integrantes da 
equipe, de mãos dadas, façam a volta, ultrapassando a linha correspondente ao 
cone de onde iniciou a atividade.

337Capitulo 8 - Atletismo

ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS PRESSÃO DE ORGANIZAÇÃO ATIVIDADES

5. Desenho

CAPACIDADES 
COORDENATIVAS
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1. Nome do jogo: 

Corrida meteórica.
2. Objetivo: Corrida (revezamento e transposição de obstáculos).

3. Material: Bolas e bastões.

4. Descrição: Dois grupos se posicionarão nas duas linhas de fundo da qua-
dra, um de frente para o outro. Um grupo será dividido em dois subgrupos, 
estando um deles na linha de fundo e o outro subgrupo próximo à linha central. 
Um grupo deverá rolar as bolas em direção ao outro grupo para que eles na 
corrida executem a passagem do bastão transpondo as bolas (obstáculos) que 
deslocam em sua direção. O segundo aluno da dupla deverá ultrapassar a linha 
correspondente ao grupo que rolou as bolas no menor tempo possível.

5. Desenho

ATIVIDADE 03ATIVIDADE 02

1. Nome do jogo: 

O bastão é seu.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (revezamento).

3. Material: Bastões.

4. Descrição: Alguns alunos receberão um bastão. Um aluno será definido 
como pegador e deverá pegar o aluno que estiver com o bastão, este para não 
ser pego deverá passar o bastão para outro aluno que não poderá recusar a 
recebê-lo.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Correndo na lua.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (técnica).

3. Material: Arcos e cones.

4. Descrição: Os alunos deverão correr em um circuito constituído com as 
seguintes tarefas: arcos posicionados próximos (frequência dos passos); arcos 
e cones pequenos intercalados (elevação dos joelhos); arcos distanciados (am-
plitude dos passos); e arcos e cones maiores intercalados (maior elevação dos 
joelhos).

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS PRESSÃO DE VARIABILIDADE ATIVIDADES

1. Nome do jogo: 

Nunca três.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (partida, aceleração).

3. Material: Espaço adequado para correr.

4. Descrição: Os alunos serão organizados em duplas que ficarão lado a lado, 
formando um grande círculo. Fora deste círculo, um aluno será o pegador e 
outro será o fugitivo, que poderá correr em qualquer um dos sentidos da roda. 
Para evitar que seja pego, o aluno deverá posicionar-se ao lado de algum aluno 
das duplas constituídas. Contudo, no jogo, não poderá permanecer um trio. O 
aluno da outra extremidade, quando observar que formou um trio, deverá cor-
rer para não ser pego pelo pegador. Pode-se definir como regra que não valerá 
deslocar para a dupla ao lado. O aluno pego fará papel de pegador.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

CAPACIDADES 
COORDENATIVAS
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Circuito rápido.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (técnica).

3. Material: Cones, bolas, banco sueco e arcos.

4. Descrição: Constituir um circuito com as seguintes tarefas: corrida em arcos 
distanciados (amplitude dos passos); corrida em arcos posicionados próximos 
(frequência dos passos); corrida sem elevação dos joelhos na ponta dos pés 
transpondo pequenos obstáculos (frequência dos movimentos); corrida trans-
pondo cones médios (elevação dos joelhos); corrida saltada (extensão completa 
da perna de impulso e elevação da perna livre). Deve-se reduzir o tempo de 
realização do circuito gradualmente.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Vagão de trem.
2. Objetivo: Corrida.

3. Material: Cordas, giz e/ou fita crepe.

4. Descrição: Dois grupos posicionados lado a lado terão como objetivo correr 
até a linha de chegada demarcada. Os alunos deverão estar com uma corda 
não-elástica presa na altura da cintura, permitindo que os braços estejam livres 
e que simule o vagão de um trem. Deve-se alterar a ordem dos participantes 
na fila.

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS PRESSÃO DE CARGA ATIVIDADES

1. Nome do jogo: 

Corrida maluca.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Cordas, cones.

4. Descrição: Os alunos serão organizados em grupos que realizarão uma corri-
da. Os mesmos deverão completar um circuito que consiste nas seguintes eta-
pas: no local da partida, realizar dez saltos com corda, deixar a corda no chão 
e deslocar-se até o outro lado da quadra correndo, tocar na linha de fundo com 
a mão, deslocar-se de costas correndo até o centro da quadra, virar de frente 
para o local da partida e correr para a sua fila, tocando na mão do próximo 
integrante do grupo.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

CAPACIDADES 
COORDENATIVAS
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Pegar e fugir.
2. Objetivo: Corrida de velocidade (resistência).

3. Material: Cones.

4. Descrição: Serão constituídos grupos com dois ou mais participantes. Os 
alunos serão posicionados em distâncias equivalentes tendo como referência 
dois ou três cones demarcatórios. Ao sinal do professor, os alunos correrão em 
sentido previamente definido visando tentar pegar o colega posicionado logo a 
sua frente. Ao conseguir pegar o aluno a atividade deverá ser reiniciada.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Cordas ligeiras.
2. Objetivo: Corrida.

3. Material: Cordas.

4. Descrição: Corrida individual de um ponto a outro pulando corda.

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS

1. Nome do jogo: 

Passatudo.
2. Objetivo: Corrida (com obstáculos).

3. Material: Caixotes, cones, banco sueco, caixa de papelão, entre outros obs-
táculos.

4. Descrição: O aluno deverá correr transpondo diferentes obstáculos com di-
ferentes alturas.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

HABILIDADES TÉCNICAS ORGANIZAR ÂNGULOS ATIVIDADES
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Corrida com barreiras.
2. Objetivo: Corrida (com barreiras).

3. Material: Barreiras, cones, bastões ou elásticos.

4. Descrição: Serão usados cones com elásticos ou bastões suspensos como 
barreiras. O aluno deverá passar as barreiras. As barreiras poderão ser posicio-
nadas em diferentes distâncias e alturas.

5. Desenho

 

  

    

     

  

    

     

344Capitulo 8 - Atletismo

cap8.1.indd   16 27/05/13   18:22



1. Nome do jogo: 

Pneu furado.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Pneu e corda.

4. Descrição: Correr de uma linha a outra arrastando um pneu amarrado por 
uma corda na cintura.

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS

1. Nome do jogo: 

Estica e puxa.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Câmara de ar de pneu.

4. Descrição: Correr de um ponto a outro em duplas, sendo que um dos alunos 
fará resistência para o outro segurando uma câmara de pneu na cintura. Inver-
ter a posição e trocar as duplas a cada execução de exercício.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

HABILIDADES TÉCNICAS CONTROLAR FORÇA ATIVIDADES
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Estipuxa com obstáculos.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Bolas, cones, arcos.

4. Descrição: Correr de um ponto a outro em duplas (metade da quadra), sendo 
que um dos alunos fará resistência para o outro segurando uma câmara de pneu 
na cintura. Próximo à metade da quadra, o aluno que faz a resistência deverá 
soltar a câmara de ar, sendo que o aluno continuará correndo ultrapassando a 
sequência de obstáculos apresentados em altura (componente vertical do im-
pulso) e em comprimento (componente horizontal do impulso). Deve-se inverter 
a posição e trocar as duplas a cada execução de exercício.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Saída certa.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Nenhum.

4. Descrição: Correr variando as posições de saída e executar o movimento de 
chegada projetando o peito a frente.

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS

1. Nome do jogo: 

Labirinto.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Nenhum.

4. Descrição: Um aluno será o pegador e outro será fugitivo. Estes deverão 
correr entre as fileiras formadas pelos alunos que estarão de mãos dadas, sendo 
estas as vias para o pegador e o fugitivo. As fileiras estarão uma atrás da outra. 
Ao sinal do professor, os alunos das fileiras deverão soltar as mãos realizar o 
giro para a direita ou esquerda (previamente definido) e dar as mãos novamen-
te. Nesta situação, novas vias serão constituídas.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

HABILIDADES TÉCNICAS
DETERMINAR LINHA E 
TEMPO DE CORRIDA ATIVIDADES
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Cheguei primeiro.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Pelota.

4. Descrição: Partindo da posição de cinco apoios, o aluno ao perceber a bola 
rolada ultrapassando-o deverá executar a partida, tentar alcançá-la e chutá-la 
em direção ao fundo da quadra antes que a mesma ultrapasse a linha demar-
cada.

5. Desenho
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1. Nome do jogo: 

Corridas em retas.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Cones.

4. Descrição: Serão constituídas três retas posicionadas de formas diferentes. 
Os alunos realizarão as corridas em grupos de três sendo a partida dada pelo 
professor. Será registrada a ordem ou o tempo de chegada dos participantes.

5. Desenho
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ATIVIDADE 01

ATLETISMO CORRIDAS

1. Nome do jogo: 

Corrida na reta e na curva.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Cones.

4. Descrição: Deverá ser realizada corrida de velocidade na curva e reta. Pode 
ser um aluno ou mais, marcando o tempo ou observando as colocações de 
chegada. Pode-se colocar um aluno correndo por dentro e ou outro por fora 
dos cones.

5. Desenho

ATIVIDADE 02

HABILIDADES TÉCNICAS
OBSERVAR OS 

DESLOCAMENTOS ATIVIDADES
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ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Corrida cruzada.
2. Objetivo: Corrida de velocidade.

3. Material: Cones.

4. Descrição: Serão constituídas duplas de alunos preferencialmente com con-
dições físicas equivalentes. Os alunos realizarão a volta completa sendo que se 
a primeira metade da volta for realizada por dentro dos cones, a segunda será 
executada por fora. Para tal, o aluno deverá utilizar a abertura existente para 
sair ou entrar na roda demarcada com os cones.

5. Desenho
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