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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 4 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e jogos do mundo. 

 

Brincando com os pés 

 

Nas atividades anteriores, falamos sobre o direito de brincar e as 

brincadeiras de outros países que ajudaram a construir a cultura do 

Brasil. E uma dessas brincadeiras foi a Mora, que se brinca com as mãos 

e utiliza raciocínio rápido. Agora, vamos brincar com os pés? 

O pé é uma importante parte do corpo que tem várias funções 

cruciais para a postura e a boa execução dos movimentos do corpo. Para 

que se cumpra todas elas, é importante mantê-lo em atividade, pois o pé enfraquece como qualquer 

outra parte do corpo. É recomendável ficar descalço quando possível e manter o pé trabalhando, 

fazendo força para fixá-lo ao chão, durante as atividades físicas. Se eles nos carregam o dia todo, 

precisam ter mais atenção com os nossos pés. Por isso, agora vamos exercitar os pés. 

Imagem: Pixabay 

1- Para iniciar, vamos mexer nossos pés. Se for possível, coloque a música Pé Pintor do grupo 

Palavra Cantada e dance mexendo os pés. Se não for possível acessar a música, leia um 

trecho da letra abaixo e acompanhe o que pede a música: 

 

Link: https://youtu.be/l-p7_SNePGk 

 

Pé Pintor 

Um pé pra lá, 

Outro pra cá, 

Um pé pra lá, 

Outro pra cá. 
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2- Agora que você já aqueceu com a dança dos pés, com os pés descalços procure realizar as 

atividades a seguir, com a supervisão de um adulto:  

a) Fique com apenas um pé no chão e tente dar 4 passos à frente. 

b) Pule com apenas um pé no chão. 

c) Com os dois pés no chão, tente afastá-los bem um do outro, com cuidado e sem forçar.  

 

3- Agora, com o auxílio de um adulto, desenho no chão a imagem abaixo (pode ser com giz, 

fita adesiva ou barbante): 

 

 

 

a) Em cada parte do desenho deverá caber um pé inteiro. 

b) Convide alguém que mora com você para criar movimentos dentro dos 3 retângulos. 

c) Cada pessoa deverá colocar os dois pés nos quadrados que estão lado a lado. 

d) Em seguida, com o auxílio do terceiro quadrado, uma pessoa da dupla deverá criar uma 

sequência de movimentos que será repetida pela pessoa que estiver à sua frente. 

 

  

  


