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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 11 
 

Unidade Temática: Corpo, movimento e saúde. 

Objetos de Conhecimento: Habilidades motoras básicas. 

 

Habilidades manipuladoras 
 

Nosso corpo possui habilidades básicas, que são movimentos que realizamos em nosso dia 

a dia e que desenvolvemos ao longo da vida, em especial, durante a infância. Entre essas 

habilidades, estão as habilidades manipuladoras, que são as habilidades das quais utilizamos o 

controle do nosso corpo para conduzir ou manipular algo. Veja alguns exemplos a seguir:  
 

Chutar Receber Rebater Arremessar 

    

Imagens: @freepik  

 

1- Leia atentamente o texto e pinte todos os movimentos citados na história que utilizam as 

habilidades manipuladoras: 
 

Os esportes olímpicos de Mateus 
Mateus estava em sua casa assistindo aos jogos pan-americanos e estava fascinado 

com a grandiosidade das competições. Ele comentou com sua irmã, Laura, que os esportes que 

mais o atraíam eram o vôlei, o beisebol, o futebol e o handebol. 

Sua irmã curiosa, perguntou: 

– Mateus, por que você gosta tanto dessas modalidades? 

Mateus respondeu: 

– No vôlei, é preciso ter muita agilidade para receber a bola e não deixar cair. Já no 

beisebol, eu admiro a força do rebatedor para mandar a bola tão longe. No futebol, me 

impressiona saber que tudo só pode ser feito com os pés. Fico atento olhando como é cada 

chute, para que eu aprenda, e no handebol fico admirado com a velocidade em que o jogo 

acontece, principalmente, quando o atacante arremessa a bola no gol, dando aquele salto largo. 
Autora: Glaucie Pereira  
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2- Agora, escreva os movimentos que você pintou no texto: 

  

  

  

  

 

 

3- De acordo com as habilidades manipuladoras citadas no texto, marque com X quais outros 

esportes utilizam essas habilidades: 

a) (   ) Basquete. 

b) (   ) Golf 

c) (   ) Ski no gelo 

d) (   ) Saltos ornamentais 

e) (   ) Polo aquático 

f) (   ) Esgrima 

 

 

4- Em que outras atividades do dia a dia, além dos esportes, nós utilizamos as habilidades 

manipuladoras? Anote a seguir: 

Exemplo: brincar de taco - Atividade de rebater 

 

Atividades com arremesso  Atividades com chute 

   

   

   

   

 

Atividades com recepção  Atividades de rebater 

   

   

   

   


	● 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.
	Cirandinha (ou Sarandi)
	O Centro-Oeste é a região do Brasil onde ficam os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal (Brasília, capital do Brasil), sendo a segunda maior região do Brasil. Por ser uma região tão grande, há diversas manifestaç...
	Na cirandinha, os dançarinos se posicionam em uma formação circular, cada um com o seu par, dando meia-volta, várias vezes, e voltas inteiras, girando em torno do próprio eixo da roda. As trocas de duplas acontecem entre os versos ditos para alguém es...



