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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Corpo, movimento e saúde. 

Objetos do conhecimento: Habilidades motoras básicas. 

 

Samanta Saltitante 

 

Samanta é uma menina de 10 anos, alegre e cheia de energia. Sua 

professora de educação física sempre diz que Samanta tem saúde e energia 

para dar e vender. Ela gosta muito de dançar, saltar, pular, equilibrar, rodar, dar 

cambalhotas e correr. Não para quieta um minuto e, com essa energia toda, é 

uma aluna exemplar na educação física e já ganhou até um apelido dos colegas 

de turma, Samanta Saltitante. Ela gostou do apelido que mostra toda a sua 

desenvoltura com as habilidades motoras e sabe que os colegas admiram seu 

jeito de ser. 

Autor: Gisele Vitório 

 

Você sabe quais são as habilidades motoras básicas? 

 

As habilidades motoras são componentes do rendimento físico. São elas que utilizamos para 

realizar os mais diversos movimentos durante a nossa vida, e são classificadas em:  

 Locomotoras – São as habilidades nas quais o corpo é transportado em uma direção 

vertical ou horizontal de um ponto para outro, como andar, correr, saltar, saltitar. 

 Estabilizadoras - São as habilidades motoras ligadas aos movimentos corporais de domínio 

do corpo e equilíbrio, como rolar, equilibrar, flexionar e apoiar de forma invertida. 

 Manipuladoras - São as habilidades que abrangem movimentos que envolvem dar força a 

objetos ou receber força dos objetos, como arremessar, receber, chutar, agarrar, quicar e 

rebater. 

Fonte: Adaptação de saosebastiao.sp.gov.br/ef/Corpo/Habilidades | Acesso em 31/08/2020 

 

1- O que são habilidades motoras básicas? 
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2- Relacione a habilidade motora com o esporte ou a brincadeira na qual ela é mais facilmente 

encontrada: 

 

Correr Amarelinha 

Saltar Taco 

Equilibrar Basquete 

Chutar Futebol 

Rebater Corridas de velocidade 

Quicar Salto em altura 

 

 

3- Vamos praticar algumas habilidades motoras? Durante a atividade, iremos trabalhar as 

habilidades motoras locomotoras. Preste atenção na legenda e cumpra o circuito fazendo 

todos os movimentos recomendados, e, para ficar mais divertido, coloque uma música bem 

animada para dar ritmo à sua atividade. 

 

 

 

 
Dê 2 passos 

 
Pule 2 vezes com os pés juntos. 

 
Corra sem sair do lugar 

 
Salte. 
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4- Agora, crie o seu próprio circuito de habilidades locomotoras, desenhando-o no espaço 

abaixo: 

 

 


