
APRENDER BRINCANDO 
AULA PÚBLICA  - Atividade física em casa. É possível?  

 

VÍDEO  Atividades físicas 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=emEl8jfwF_8&t=228s 
https://www.youtube.com/watch?v=36bjgNxqwbM 

Brincando em casa com pouco material;  

Desafio 10x10: Pular nas formas geométricas e equilibrar-se por 5 segundos. 8 atividades físicas 
para melhorar o equilíbrio e atenção que podem ser feitas em casa. 

 
 

VÍDEO  Roleta de exercícios 

LINK  https://wheelofnames.com/view/pt/zz3-na9/  

Melhore seu condicionamento físico brincando. Se desafie, realizando os exercícios propostos, 
girando a roleta. 

 
 

VÍDEO  Alongamento para crianças 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=hD0iDyucHFs 

Dicas de alongamento, com linguagem lúdica. 

 
 

JOGO  Percepção e agilidade 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=KMw7TTxNLkg 
https://www.youtube.com/watch?v=mdYG9RmOTzo 

Jogos para trabalhar a atenção e agilidade. Brincando com copos 

Jogos para trabalhar as questões do escutar e executar o que foi proposto, desenvolvendo o brincar 
e as funções executivas. 

 
 

VÍDEO   5 canais do Youtube para manter as crianças em movimento 

LINK  https://revistacrescer.globo.com/Diversao/noticia/2020/04/5-canais-do-youtube-para
-manter-criancas-em-movimento-durante-quarentena.html 
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  A Revista Crescer oferece 5 canais com dicas de exercício que podem ser feitos dentro de casa 
para você e seus filhos se manterem ativos durante a quarentena. 

 
 

Página do 
facebook  Educação Física Para Todos- Esportes e recreação 

LINK  facebook.com/edf.prof.marcos 

Nesta página você irá encontrar diversas atividades físicas para fazer em casa com sua família. 
Aproveite este momento para brincar e se exercitar muito!  

 
 

VÍDEO   Circuitos psicomotores e recreativos 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=Xu0i8HAziMs 
https://www.youtube.com/watch?v=s7w3q8SVE10&list=RDs7w3q8SVE10&start_rad
io=1&t=18 
https://www.youtube.com/watch?v=uyc-DazDhMQ&list=RDs7w3q8SVE10&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=oe-9GmKusFU&t=196s 

Dicas de circuitos super divertidos utilizando materiais que vocês tem em casa, como vassouras, 
chinelos, baldes, almofadas, tapetes,... 

 
 

VÍDEO   ROCK DO SUOR (Esportes)  
 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=Nyih-_6JTY4&feature=youtu.be 

Vídeo com música que convida os pequeninos a se movimentar com seu rítmo. A música fala de 
vários esportes, mostrando uma animação de animais realizando-os, chama bastante a atenção das 
crianças. 

 
 

VÍDEO  Atividades físicas para crianças fazerem em casa 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=Yhy0-3BWxrU 

Vídeo com informações e orientações de saúde e sugestões de brincadeiras envolvendo atividades 
físicas para serem feitas com as crianças 
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