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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Ginástica. 

Objetos do conhecimento: Ginástica geral. 

 

CAMILA PULA CORDA. 

 

Na cidade de Tomazinho, lá bem no interior, vive uma menina chamada Camila, que tem 8 anos, 

com cabelos castanhos e enrolados. Ela ama ir à escola e aprender, mas o que ela gosta mesmo é 

de brincar com as amigas no quintal  de sua casa. É um quintal 

bem grande, cheio de árvores com frutas, horta com deliciosas 

verduras e flores do jardim de sua mãe. Tem também a oficina 

do seu Gilberto, o seu avô. 

O espaço preferido de Camila no quintal é a parte ampla e plana, 

debaixo da Jabuticabeira, excelente para pular corda com as 

amigas Débora e Liliane. Camila é uma verdadeira ginasta  

quando o assunto é pular corda. Ela salta, roda, pula de um pé 

só, corre, agacha, rasteja e rola nas brincadeiras com a corda. 

Débora e Liliane seguem a Camila nas brincadeiras que são 

pura diversão, debaixo da Jabuticabeira. 

Autor: Gisele Vitório 

Ilustração: Freepik.com.br | Acesso em 26/06/2020 

 

Após a leitura da história Camila pula corda, responda: 

 

1- Qual é a brincadeira preferida de Camila? Circule a alternativa. 

a) Pula cela. 

b) Amarelinha. 

c) Pega-pega 

d) Pular corda. 

 

2- Qual é a sua brincadeira preferida? 
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3- Quais são os movimentos que a Camila faz com a corda? 

  

  

  

  

 

 

Vamos fazer ginástica com a corda? 

 

A corda é um excelente instrumento para trabalharmos 

movimentos da ginástica como saltar, rodar, pular de um pé 

só, correr, agachar e rolar. Brincadeiras que utilizam a corda 

ajudam a nos mantermos ativos e saudáveis, além é claro da 

diversão que proporcionam. 

Fonte: Freepik.com.br | Acesso em 26/06/2020 

 

 

4- Com o auxílio de um adulto, vamos realizar algumas atividades utilizando a corda, mas, se 

você não tiver cordas em casa, pode utilizar um lençol enrolado. Tente fazer os movimentos 

solicitados. 

a) Pular a corda - Deixe a corda esticada no chão e tente pular. Depois vá levantando a 

corda aos poucos e vá pulando até que seja possível passar correndo debaixo da corda.  

 

b) Casa de corda - Faça um círculo no chão com a corda (casa) e brinque de dentro-fora. 

Peça para um adulto ir dando os comandos: dentro ou fora e você deve ir saltando. O 

adulto pode dar comandos assim como em uma brincadeira de morto-vivo. 

 

c) Corda viva - O adulto deverá fazer movimentos de cobrinha na corda para que você 

salte sem encostas na corda. 

 

d) Caminho da cobra - Com a corda parada no chão, você deverá ir pisando em cima dela, 

caminhando e se equilibrando em cima da corda. 

 

e) Brincadeira do relógio - O adulto pegará a corda e ficará girando-a no centro, e você 

deverá desviar da corda, saltando-a. 
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f) Dança das cordas - O adulto bate a corda ou gira, como na atividade anterior, e você 

irá pular e dançar enquanto salta. Se tiver mais alguém pulando corda com você, pode 

até fazer passinhos. A ideia é ser bem criativo e continuar pulando a corda sem errar. 

 

 

5- Agora, experimente pular a corda com as cantigas que você conhece. Seguem algumas 

sugestões: 

Ovo 

 

Mamãe mandou 

(Pular a corda) 

Comprar um ovo 

(Pular a corda) 

O ovo caiu no chão 

(Abaixar e deixar um objeto no chão) 

Agora vou apanhar 

(Abaixar e pegar o objeto no chão) 

E vou me mandar! 

(Sair da corda sem encostar nela) 

Um homem bateu em minha porta 

 

Um homem bateu em minha porta e eu, abri. 

(Pular a corda) 

Senhoras e senhores, ponham a mão no chão 

(Pular, abaixar e tocar o chão) 

Senhoras e senhores, pulem num pé só 

(Pular com um pé) 

Senhoras e senhores, deem uma rodadinha 

(Pular e rodar) 

E vá, pro olho, da rua! 

(Sair da corda sem encostar nela) 

 Fonte: diadeaprenderbrincando.org.br | Acesso em 26/06/2020 

 

 

6- Durante as atividades práticas, você realizou alguns movimentos, como saltar, rodar, pular 

de um pé só, se equilibrar, correr e agachar, que são movimentos da ginástica geral. Qual 

foi a atividade mais difícil de fazer? E qual desses movimentos foi necessário fazer?  

  

  

  

  

 

Orientações aos pais e responsáveis: 

Durante toda a atividade, é necessária a ajuda dos responsáveis. Portanto, é importante 

a presença de um adulto para a realização da atividade. 
 


