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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto regional. 

 

Salto 

 

Saltar é uma habilidade motora, ou seja, um movimento corporal natural, porém pode ser 

aprimorado. O salto é muito comum em brincadeiras como: pular corda, pular sela, amarelinha, 

elástico, pular num pé só, entre outras. 

Antigamente saltar era uma forma de sobrevivência humana, com o passar do tempo virou 

modalidade esportiva com provas de atletismo como salto em distância, salto triplo e salto com vara. 

Glaucie Pereira 

 

 

Fonte: Freepik.com  

 

1- Identifique abaixo a afirmação correta e escreva a resposta. 

a) Saltar não é uma habilidade motora. 

b) Salto em distância, salto triplo e salto com vara são modalidades esportivas do atletismo. 

c) Atualmente o saltar é uma forma de sobrevivência. 

d) Saltar é muito comum em brincadeiras como futebol, pular corda e estátua. 
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2- Em algumas brincadeiras são utilizadas a junção de duas habilidades motoras, por exemplo, 

na amarelinha usamos: salto e noção espacial, quando saltamos dentro do quadrado sem 

pisar nas linhas de delimitação. Qual outra brincadeira utiliza o salto e mais outra habilidade 

motora? Escolha a alternativa correta e registre em seu caderno. 

a) Pula corda  

b) Carrinho de mão  

c) Bolinha de gude 

d) Morto-vivo 

  

  

 

3- Vamos praticar o salto numérico? Procure em sua casa um espaço para desenvolver a 

atividade e monte o jogo, conforme o passo a passo. Para entender melhor o jogo, assista 

ao vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CDMH_ZAuf0o 

 

Materiais necessários: 

 

 Folha de E.V.A 

 Papel Sulfite  

 Folha de caderno  

 Giz. 

 

Passo a passo: 

 

a) Monte a atividade como mostra na figura a seguir: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CDMH_ZAuf0o
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b) Escreva na folha de sulfite a sequência de números abaixo: 

4321 3214 2134 1234 

4231 3124 2341 1324 

4123 3412 2431 1432 

 

 

c) Os dois participantes ficam um de frente para o outro e 

escolhem uma das sequências numéricas descritas na 

folha de sulfite. A folha recortada em formato redondo, 

representa um botão de ligar e desligar e a brincadeira só 

inicia a partir do “start” neste botão. 

 

d) Após saber a sequência numérica, um dos participantes 

contará até três para a dupla saltar ao mesmo tempo, 

realizando a sequência sem errar. 

 

e) O objetivo é a dupla saltar de forma sincronizada. 

Lembrando que como a sua dupla ficará a sua frente, os 

movimentos começaram pelo lado oposto ao seu. 

 

 

Variação do jogo: Os números podem ser substituídos por letras, formando palavras ou sílabas ou 

por imagens como sol, casinha, árvore e carro. 

 

4- Convide seus familiares para jogar e em seguida responda: Você considera importante que 

seus familiares acompanhem e participem de sua trajetória escolar? Explique. 

  

  

  

  

 


