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1. Introdução 

O propósito desta cartilha é oferecer aos profissionais que trabalham com 

crianças/Síndrome de Down (área da educação e saúde), na faixa etária de oito 

a dez anos, um Manual composto por 42 atividades, para orientá-los na possível 

realização de atividades lúdicas no Parque APAPATO, em Pelotas-RS, como 

jogos, brincadeiras, para o desenvolvimento motor de crianças com esse perfil. 

Esse Produto Educacional é resultado da Dissertação de Mestrado 

“Parque ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no 

desenvolvimento motor de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do 

professor de Educação Física”, do Curso de Mestrado Profissional em Ciências 

e Tecnologias da Educação – Área de Concentração Educação Especial e 

Inclusão, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSUL) – Campus CAVG, de 

Pelotas/Rio Grande do Sul, sob orientação dos Professores Dr. Raymundo 

Carlos Ferreira Filho e Dra. Jennifer Rodrigues Silveira. 

É importante lembrar que, na sociedade, existem muitas crenças de pais 

e professores quanto ao desenvolvimento potencial e cognitivo das crianças com 

Síndrome de Down, e tais ideias podem influenciar o relacionamento 

estabelecido com essas crianças (PACHECO; OLIVEIRA, 2011, on-line). Para 

Vygotsky (1997), a deficiência não deve ficar restrita aos seus aspectos 

biológicos, tais como lesões cerebrais, malformações orgânicas e alterações 

cromossômicas, mas pode ser resultado também das barreiras físicas, 

educacionais e de atitudes, aspectos estes que possivelmente restringem o 

desenvolvimento desses indivíduos. Ainda, nesse sentido, conforme 

Schwartzman (2003), com os estímulos recebidos na família e na escola, as 

crianças poderão realizar tarefas rotineiras, com autonomia, como ler, escrever, 

pular, correr, entre outras. 

  Considerando esta situação, acredita-se que vários tipos de atividades 

poderão ser realizados com crianças com Síndrome de Down em um ambiente 

lúdico. Para Vygotsky (1998), a atividade lúdica propicia motivação e prazer, 

possibilitando a superação das limitações das crianças e alcances expressivos 

no seu desenvolvimento geral.  
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 Portanto, procuramos, nesta Cartilha, sugerir atividades muito comuns na 

infância que podem beneficiar o desenvolvimento motor e global das crianças, 

como, por exemplo, pular corda, jogar amarelinha, brincar de pega-pega, dar 

caminhadas de diferentes maneiras pelo parque com música e utilizar os 

brinquedos de parque, como balanço, escorregador e gangorra, trepa-trepa, 

entre outros.   
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2. Síndrome de Down 

A Síndrome de Down (SD) é considerada uma alteração genética, 

caracterizada pela presença de um cromossomo a mais nas células do indivíduo, 

a qual gera problemas no desenvolvimento corporal e cognitivo do indivíduo, 

bem como tem como resultado características físicas típicas e deficiência 

intelectual (STRAY-GUNDERSEN, 2007).  

 

2.1 Desenvolvimento das crianças 

com Síndrome de Down 

O desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down (MARQUES, 

2012), ainda que haja diferenças individuais, ocorre de forma diversa daquelas 

que não apresentam tal deficiência. São dificuldades relacionadas à cognição, 

linguagem, motricidade e autonomia pessoal, podendo haver problemas na 

percepção, atenção e memória. Quanto aos aspectos físicos, essas crianças 

podem apresentar hipotonia muscular, o que limita a realização de algumas 

atividades de força; deformidade no joelho (joelho varo); alguns nascem com 

cardiopatias graves e, dependendo do esforço, não conseguem realizar 

determinados exercícios; outros podem apresentar instabilidade atlanto axial, e 

não é recomendada a realização de movimentos bruscos com o pescoço; além 

de serem frequentes a obesidade e as doenças respiratórias (PUESCHEL, 2003; 

MAGALHÃES, 2015).    

 Sobre o seu desenvolvimento, este pode ocorrer de forma específica, ou 

seja, cada criança apresenta as suas particularidades, e isto ocorre de acordo 

com o grau de deficiência intelectual. Contudo, sugere-se que não se deve dar 

ênfase aos problemas que as crianças apresentam, mas, às suas capacidades 

de adaptação e execução de tarefas do dia a dia (SILVA; DESSEN, 2002). 
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Apesar do déficit intelectual, as crianças com esta síndrome podem atingir 

padrões motores elevados. Destaca-se que este nível pode até alcançar 

proporções semelhantes ou muito próximas ao das crianças que não possuem 

deficiência. Contudo, este processo pode ser mais lento, a fim de que as 

habilidades motoras sejam adquiridas, bem como aperfeiçoadas (BONOMO; 

ROSSETTI, 2010). 

Para que sejam atingidos níveis mais elevados motores, assinala-se que 

programas de instrução podem não somente aumentar o desenvolvimento dos 

padrões motores fundamentais, bem como do nível que não está apenas restrito  

à maturação (GALLAHUE; OZMUN, 2005). As “experiências motoras múltiplas 

vivenciadas já em tenra idade, aliadas à qualidade de espaços e materiais, 

situações pedagógicas adequadas e intervenção de professores(as) que 

realmente conheçam e contemplem as características e necessidades das 

crianças” podem ter grande contribuição nesse processo de desenvolvimento 

(PALMA; CAMARGO; PONTES 2012, on-line). A fim de maximizar o potencial 

que as crianças carregam naturalmente, é fundamental que, além das 

brincadeiras e atividades livres diárias, sejam propiciados a elas programas em 

que “haja o estabelecimento de objetivos, a organização, a aplicação de 

estratégias metodológicas que propiciem progressos aos infantes e a avaliação 

do processo ensino-aprendizagem” (PALMA; PEREIRA; VALENTINI, 2012, on-

line) 

Em tais programas, é necessário que sejam contempladas a aquisição de 

múltiplas habilidades motoras fundamentais, como correr, chutar, arremessar, 

rolar, equilibrar-se, entre outras. Então, o desenvolvimento de habilidades 

básicas na infância dá os instrumentos para que a criança, de forma gradual, vá 

fazendo combinações dos movimentos em atividades cada vez mais complexas 

e refinadas. Isto faz com que possam se inserir no presente e no futuro, em 

atividades próprias da sua cultura, tais como jogos, dança, lutas, esporte 

(SANDERS, 2005; GABBARD, 2000; PAYNE; ISAACS, 2002; GALLAHUE; 

OZMUN, 2005). 
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3. Sobre o Parque ALPAPATO 

As atividades dos planos de aula foram planejadas para serem realizadas 

no Parque ALPAPATO que desenvolve o Projeto ALPAPATO, Anna Laura 

Parque para Todos, cuja criação fora em homenagem à Anna Laura Petlik 

Fischer, uma menina saudável que faleceu no ano de 2012.  Várias pessoas, 

instituições e empresas colaboram com este projeto, ANNA LAURA PARQUE 

PARA TODOS, 2019 (https://annalaura.org.br/alpapato/). 

Nesse parque, são disponibilizados espaços estruturados que podem 

proporcionar momentos de descontração, integração e desafios para todos, já 

que há recursos lúdicos, voltados para crianças com e sem deficiência, no qual 

estas podem compartilhar experiências e desenvolver suas potencialidades. 

Esses aparelhos adaptados comumente não estão presentes em outros espaços 

públicos que, por falta de condições, tornam-se excludentes às pessoas com 

qualquer tipo de limitações (ANNA LAURA PARQUE PARA TODOS, 2019). 

Nesse espaço, as crianças com mobilidade reduzida e/ou alterações sensoriais 

e intelectuais podem brincar de forma segura e ampliar experiências motoras, 

cognitivas e sensoriais, favorecendo a melhora da autoestima e a acessibilidade 

social (ANNA LAURA PARQUE PARA TODOS, 2019). 

Quanto aos objetivos deste parque, estes são: socialização, já que 

permite a convivência de crianças com e sem deficiência; terapia, visto que os 

aparelhos atuam em uma ou mais funções, relacionadas a diversas deficiências; 

lazer, na medida em que disponibiliza espaços de recreação acessíveis a todas 

as crianças; tecnologia, pois cria e oferta de tecnologia de parques acessíveis 

ao ar livre para todos, sem nenhum custo; e núcleo de ação, por criar polos de 

ação e de eventos para crianças com e sem deficiências (ANNA LAURA 

PARQUE PARA TODOS, 2019). 
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4. Atividades no Parque 

Nesta Cartilha, são apresentados 42 planos de aula, com atividades que podem 

ser realizadas no Parque ALPAPATO, três vezes por semana, com a crianças 

com Síndrome de Down de oito a dez anos. São propostos vários jogos e 

brincadeiras, utilizando os brinquedos do Parque.  

 As atividades terão como base o teste TGM-2 que tem como objetivo 

avaliar a qualidade dos movimentos fundamentais de crianças entre três (3) e 10 

anos. Essa ferramenta tem sido amplamente utilizada em crianças com 

dificuldades motoras, o que é observado em diversas pesquisas, nas quais são 

analisadas as competências motoras dessas crianças. Essa ferramenta é 

composta por 12 habilidades motoras fundamentais, as quais são subdivididas 

em dois (2) subtestes, compostos por seis (6) habilidades motoras de locomoção 

(correr, galopar, dar passadas, saltar com um pé, saltar horizontalmente e correr 

lateralmente) e seis (6) habilidades motoras de controle de objeto (quicar, 

rebater, chutar, arremessar por cima do ombro e rolar uma bola) (ULRICH, 

2000). Para maior compreensão do teste, ver o Anexo, disponível nesta Cartilha. 

 Os movimentos locomotores ou habilidades locomotoras são movimentos 

que indicam uma mudança na localização do corpo em relação a um ponto fixo 

na superfície, por exemplo, caminhar, correr, saltar (vertical e horizontal, saltitar, 

escalar etc. A manipulação motora global compreende movimentos que 

envolvem “dar força” a objetos ou “receber força” dos objetos, tais como 

arremessar, receber, driblar entre outros, quicar, chutar, rebater etc. 

(GALLAHUE; DONNELLY, 2008; GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Tais experiências motoras fazem parte do cotidiano das crianças e 

compreendem toda e qualquer atividade realizada com o corpo em diversos 

ambientes: em casa, na escola e nas brincadeiras. Essas experiências, 

vivenciadas em suas atividades diárias, fornecem às crianças a base para que 

adquiram outras habilidades e mais complexas. Assinala-se que o 

desenvolvimento motor, no passado, era explorado e aprimorado em grandes 

áreas livres, para brincar, quais sejam, praças, ruas e quintais (NETO et al., 

2004). 
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 As atividades das aulas foram divididas em três blocos, de acordo com o 

Teste TGMD-2, o qual pode ser aplicado antes e depois de serem aplicadas as 

42 aulas, a fim de se verificar se houve melhora nas habilidades motoras das 

crianças. Os blocos 1 e 2 estão focados na locomoção, com algumas 

especificidades que os diferenciam; já o Bloco 3 está centrado no controle de 

objetos.     

 Objetivo do Bloco 1, da 1ª à 14ª aula – desenvolver a habilidade de 

locomoção/ deslocamento – correr, galopar e saltar em um pé só.  

Objetivo Bloco 2, da 15ª à 28ª aula – desenvolver a habilidade de 

locomoção/deslocamento – saltar por cima, saltar horizontalmente e deslocar-se 

lateralmente, além de reforçar as demais já trabalhadas no Bloco 1. 

Objetivo do Bloco 3, da 29ª à 42ª aula – desenvolver a habilidade de 

controle de objetos – rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e 

arremessar por baixo, igualmente reforçando as demais já praticadas nos Blocos 

anteriores. 

Em relação aos instrumentos do Parque, foram escolhidos os que melhor 

se adequassem às atividades: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante, 

Banco Gafanhoto, Painel Batucada, Painel Distorcivo, Trepa Trepa, 

Escorregador Taquari, Balanço e Labirinto de Caliandrias. 
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BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 1  

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda, giz e músicas com diferentes ritmos (lento, médio e 
acelerado), pedrinhas ou tampinhas de garrafa pet 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Trepa Trepa 

Objetivo: proporcionar atividades de deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividade de aquecimento  
 
Galopando com Música (5 min):  As crianças vão andar, em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 
 

Figura 1: Labirinto de Caliandras 

Fonte: da autora (2019) 
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    DESENVOLVIMENTO 
 
Atividade de conhecimento do Labirinto (3 min) 
Reunir os alunos e realizar um passeio ao Labirinto. Durante o passeio, explicar 
o que é um Labirinto e qual o objetivo dele, assim como apresentar a forma 
correta de circular no labirinto.  
 
Jogo de Amarelinha (7 min): Cada jogador precisa de uma pedrinha ou 
tampinha. Quem começar jogar a pedrinha na casa marcada com o número 1 
vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu que é a última casa. 
Só é permitido pôr um pé em cada uma das casas. 
 
Correndo no Formato da Cobra (Corda) (7 min): A criança deverá correr, 
seguindo o formato da corda que está colocada no chão de diferentes formas: 
reta, circular e curva – ida e volta. 
 
Brincando de Pular Corda 1 (7 min): A criança deverá pular, com um dos pés 
(primeiro com o direito e depois com o esquerdo), a corda que está sendo 
movimenta. Ela deve acompanhar os ritmos empregados no movimento da corda 
que mudarão (lento, médio e acelerado).  
 
Pega-pega (7 min): As crianças deverão se espalhar pelo Labirinto. Um aluno 
será escolhido o pegador. Aquele que for pego se juntará ao pegador e tentará 
pegar as demais.  
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
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BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 

Plano de Aula 2  
 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: um elástico grande, lenço e 4 bambolês 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.  
 
Atividades de aquecimento  
 
Corrida de Cavalinho (5 min):  A criança deverá correr sozinha, com o galope 
de um cavalo, nas linhas do Labirinto. Depois da primeira volta, deverá correr 
outra volta nesse ritmo, dando a mão para o colega.  Logo após essa volta, 
deverá galopar em diferentes velocidades (lenta, acelerada e rápida). 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Figura 2: Escorregador Taquari 

 
Fonte: da autora (2019) 

 
   DESENVOLVIMENTO 

 
Atividade de conhecimento do Escorregador (7 min): Reunir os alunos e 
realizar um passeio ao Escorregador. Durante o passeio, explicar a forma de 
realizar a atividade nesse brinquedo. 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Brincando de Saltar os Bambolês 1 (com um pé) (7 min): O espaço fica 
demarcado com 4 bambolês no chão para a criança ir saltando, colocando um 
pé no centro de cada um dos bambolês. Fazer o percurso de volta, saltando com 
o outro pé. Pode-se diminuir a distância ou aumentá-la com a posição dos 
bambolês. Fazer o trajeto de ida e volta. 
 
Brincando de Guilhotina (7 min. Duas pessoas (podem ser duas crianças ou 
professores) seguram um elástico e vão em direção ao grupo de crianças com 
este elástico, mas não é dito se o elástico vai ser colocado para baixo ou para 
acima. Quando o professor falar “Já”, as crianças têm que passar correndo por 
baixo dele ou por cima, dependendo da posição que for colocado o elástico.  
 
  
Lenço Atrás (7 min): Depois de o professor selecionar a criança que vai correr 
com o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

com os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do 
círculo com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará 
o lenço atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás 
de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele 
que jogou, ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o 
lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min)  
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda Final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 3 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda, giz, pedrinhas ou tampinhas de garrafa pet, músicas em 
diferentes ritmos 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento e equilíbrio   

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Galopando com Música (5 min):  As crianças vão andar em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 

Figura 3: Girassol Oscilante 

 
 

Fonte: da autora (2019) 



 

   

19 

 

PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 
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DESENVOLVIMENTO 
 
Atividade de Conhecimento do Girassol Oscilante (3 min): Reunir os alunos 
em torno do Girassol Oscilante e explicar o que é um girassol, e, neste caso, 
qual o objetivo deste brinquedo, assim como a forma como a atividade deve ser 
realizada. 
 
Brincando no Girassol Oscilante (7 min):  Primeiro a criança subirá no 
brinquedo, ficará em pé, equilibrando-se, depois, de joelhos e, por fim, sentada. 
Caso não conseguir executar esses movimentos, a professora irá ajudá-la a 
realizar a atividade.   
 

Figura 4: Brincando no Girassol Oscilante 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
Correndo na Ponta dos Pés e com os Calcanhares (7 min): A criança deverá 
correr no Labirinto, com a ponta dos pés, na ida e, com os calcanhares, na volta. 
Quem chegar primeiro é o vencedor. 
 
Correndo no Formato da Cobra (Corda) (7 min): A criança deverá correr, 
seguindo o formato da corda que está colocada no chão de diferentes formas: 
reta, circular e curva (ida e volta). 
 
Jogo de Amarelinha (7 min): Cada jogador precisa de uma pedrinha ou 
tampinha. Quem começar jogar a pedrinha na casa marcada com o número 1 
vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu que é a última casa. 
Só é permitido pôr um pé em cada uma das casas. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (2 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 4 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Balanço e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades, coordenação motora ampla, deslocamento, 
equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Saltar por Cima da Corda – 1 (utilização de um pé de cada vez) (5 min): A 
criança deverá saltar a corda, que está colocada no chão, sem movimento, com 
um pé e cair com o outro.  
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Passeando no Labirinto – Passos de Elefante e Formiguinha (6 min): A 
criança deverá andar, conforme as orientações do professor – quando disser 
elefante, terá que dar grandes passadas e, quando disser formiguinha, dará 
pequenos passos. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Figura 5: Passeando no Labirinto – Passos de Elefante e Formiguinha 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
Atividade de conhecimento do Balanço (7 min): Reunir os alunos e realizar 
um passeio até o Balanço. Durante o passeio, explicar qual é o objetivo do 
brinquedo e como deve ser realizada a atividade.  
 

Figura 6: Balanço Duplo Dois, Assentos Astronautas 

 
Fonte: da autora (2019) 
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Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
 
Brincando no Girassol Oscilante (7 min): Primeiro a criança subirá no 
brinquedo, ficará em pé, equilibrando-se, depois, de joelhos e, por fim, sentada. 
Caso não conseguir executar esses movimentos, a professora irá ajudá-la a 
realizar a atividade.  
 
Corrida do Saci Pererê: a Atividade será realizada no Labirinto, local onde há 
um ponto de partida e o de chegada. As crianças deverão ficar posicionadas em 
fila, cada uma segurará uma das pernas flexionadas para trás, na posição de 
saci. Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até alcançarem a linha 
de chegada. A criança que colocar o pé no chão poderá pagar uma prenda. Deve 
haver alternância nas pernas – utilizar a direita e a esquerda. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
  



 

   

24 

 

PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 5 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: 4 bambolês, um elástico grande e músicas em diferentes ritmos 
(lento, médio e agitado) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras 

Objetivo: proporcionar atividades de deslocamento e equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Brincando de Saltar os Bambolês 1 (com um pé) (5 min): O espaço fica 
demarcado com 4 bambolês no chão para a criança ir saltando, colocando um 
pé no centro de cada um dos bambolês. Fazer o percurso de volta, saltando com 
o outro pé. Pode-se diminuir a distância ou aumentá-la com a posição dos 
bambolês. Fazer o trajeto de ida e volta. 
 

  Figura 7: Brincando de Saltar os Bambolês 

 
           Fonte: da autora (2022) 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
   DESENVOLVIMENTO 

 
Galopando com Música (7 min):  As crianças vão andar, em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 
Corrida de Cavalinho (7 min):  A criança deverá correr sozinha, com o galope 
de um cavalo, nas linhas do Labirinto. Depois da primeira volta, deverá correr 
outra volta nesse ritmo, dando a mão para o colega.  Logo após essa volta, 
deverá galopar em diferentes velocidades (lenta, acelerada e rápida). 
 
Brincando de Guilhotina (7 min): Duas pessoas (podem ser duas crianças ou 
professores) seguram um elástico e vão em direção ao grupo de crianças com 
este elástico, mas não é dito se o elástico vai ser colocado para baixo ou para 
acima. Quando o professor falar “Já”, as crianças têm que passar correndo por 
baixo dele ou por cima, dependendo da posição que for colocado o elástico.   
 
Corrida do Pega Lobo (7 min): Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar 
as áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. Elas devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção à área 
do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas conseguir. As crianças 
que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o lobo na 
próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do lobo. 
 
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.  
  
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
AVALIAÇÃO 

 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 

Plano de Aula 6  
 

Tema: atividades de deslocamento  

Material: corda e 5 cones 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento e equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Brincando de Pular Corda 1 (5 min): A criança deverá pular, com um dos pés 
(primeiro com o direito e depois com o esquerdo), a corda que está sendo 
movimenta. Ela deve acompanhar os ritmos empregados no movimento da corda 
que mudarão (lento, médio e acelerado).  
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Corrida – Desviando-se dos Cones (para frente, de costas, em zigue-zague 
e inclinando o corpo) (7 min): A criança deverá correr uma volta, desviando-
se dos cones, com o corpo para frente, outra volta, de costas, desviando-se dos 
cones, outra, em zigue-zague, desviando-se dos cones, e outra, inclinando o 
corpo lateralmente. Quem completar o circuito inteiro, seguindo as orientações, 
será o vencedor. 
 
Andando para frente e para trás (7 min): A criança deve andar, primeiramente, 
para frente no Labirinto e depois, na volta, para trás.   
 
Brincando no Girassol Oscilante (7 min): Primeiro a criança subirá no 
brinquedo, ficará em pé, equilibrando-se, depois, de joelhos e, por fim, sentada. 
Se não conseguir executar esses movimentos, a professora irá apoiá-la.  
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Figura 8: Brincando no Girassol Oscilante

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
Morto vivo (7 min): A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
AVALIAÇÃO 

 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 7 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda, um elástico grande 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Pique Elefante (5 min): A criança pegadora estará simulando uma tromba de 
elefante com os braços e tentará pegar um dos outros colegas, e, ao conseguir 
pegá-la, esta passará a ter a função de pegadora. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Brincando de “Aumenta-aumenta” (7 min): O professor fica controlando a 
distância e ou a altura do elástico, para as crianças pularem. 
 
Contando histórias (10 min):  A partir da história contada pela professora, as 
crianças têm que reproduzir as ações que vão sendo narradas.  “Era uma vez 
um menino muito alegre, que adora ir à escola. Então, todos os dias, ele 
acordava cedo, escova os dentes, lavava o rosto e colocava a roupa. Depois, 
tomava café e ia correndo para escola. Em alguns dias, para não se atrasar, ele 
ia de bicicleta. Já, quando estava chovendo, ele ia agachadinho embaixo do 
guarda-chuva. Ao chegar na escola, ele estudava, lanchava e ia para o 
recreio...no recreio ele corria, saltava, jogava futebol... Um dia, ele decidiu mudar 
o caminho de volta para casa, e teve que andar de lado em uma travessa muito 
estreita, para passar. Depois desse sufoco, correu para casa, e tudo acabou 
muito bem. 
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PARTE FINAL 

 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda Final (3 min)  
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 8 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: lenço, música com diferentes ritmos (lento, médio e acelerado), 5 
bambolês de diversas cores 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Girassol Oscilante e Trepa Trepa 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Passeando no Labirinto – Passos de Elefante e Formiguinha (5 min): A 
criança deverá andar, conforme as orientações do professor – quando disser 
elefante, terá que dar grandes passadas e quando disser formiguinha, dará 
pequenos passos. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Atividade de conhecimento do Trepa-trepa (3 min): Reunir os alunos e 
realizar um passeio para conhecer o Trepa-trepa. Durante o passeio, explicar o 
que é brinquedo e qual o seu objetivo, assim como mostrar como a atividade é 
realizada ali.  
 
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que ela consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá 
agarrar as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os 
joelhos, dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se 
a criança conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 

Figura 9: Trepa-trepa 

 
Fonte: da autora (2019) 

 
 
Caminhando no Girassol Oscilante com Música (7 min): A criança caminhará 
em cima do brinquedo em diferentes ritmos da música, começando com lento, 
médio e acelerado.  
 
Corrida aos Bambolês (7 min): As crianças estarão reunidas, enquanto 
bambolês, com cores diferenciadas, estarão colocados em uma certa distância. 
O professor falará uma cor, e as crianças correrão em direção ao bambolê 
correspondente. 
 
Lenço Atrás (7 min): Depois de o professor selecionar a criança que vai correr 
com o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda 
com os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do 
círculo com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará 
o lenço atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás 
de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele 
que jogou, ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o 
lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
PARTE FINAL 

 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 9 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: 5 cones e pedrinhas ou tampinhas de garrafa pet 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Escorregador e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento e equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Jogo de Amarelinha (5 min): Cada jogador precisa de uma pedrinha ou 
tampinha. Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 e 
vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu que é a última casa. 
Só é permitido pôr um pé em cada uma das casas. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Corrida – Desviando-se dos Cones (para frente, de costas, em zigue-zague 
e inclinando o corpo) (7 min): A criança deverá correr uma volta, desviando-
se dos cones, com o corpo para frente, outra volta, de costas, desviando-se dos 
cones, outra, em zigue-zague, desviando-se dos cones, e outra, inclinando o 
corpo lateralmente. Quem completar o circuito inteiro, seguindo as orientações, 
será o vencedor. 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Brincando no Girassol Oscilante (7 min):  Primeiro a criança subirá no 
brinquedo, ficará em pé, equilibrando-se, depois, de joelhos e, por fim, sentada. 
Caso não conseguir executar esses movimentos, a professora irá ajudá-la a 
realizar a atividade.  
 
Corrida do Pega Lobo (7 min): Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar 
as áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. Elas devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção à área 
do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas conseguir. As crianças 
que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o lobo na 
próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do lobo. 
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 10 

 

Tema: atividades de deslocamento  

Material: 4 bambolês e corda 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Balanço e Trepa Trepa 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Pega-pega (5 min): As crianças deverão se espalhar pelo Labirinto. Um aluno 
será escolhido o pegador. Aquele que for pego se juntará ao pegador e tentará 
pegar os demais, respeitando a forma circular do Labirinto.  
 

       DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
 
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
 
Morto vivo (7 min): A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; Torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Figura 10: Trepa-trepa: flexionando os joelhos 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
PARTE FINAL 

 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda Final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 11 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: um elástico grande e música em diferentes ritmos (lento, médio e 
acelerado) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Brincando de Guilhotina (5 min): Duas pessoas (podem ser duas crianças ou 
professores) seguram um elástico e vão em direção ao grupo de crianças com 
este elástico, mas não é dito se o elástico vai ser colocado para baixo ou para 
acima. Quando o professor falar “Já”, as crianças têm que passar correndo por 
baixo dele ou por cima, dependendo da posição que for colocado o elástico.   
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Galopando com Música (7 min):  As crianças vão andar, em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 
Morto Vivo (7 min): A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; Torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
 
Corrida do Saci Pererê (7): a Atividade será realizada no Labirinto, local onde 
há um ponto de partida e o de chegada. As crianças deverão ficar posicionadas 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 
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em fila, cada uma segurará uma das pernas flexionadas para trás, na posição de 
saci. Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até alcançarem a linha 
de chegada. A criança que colocar o pé no chão poderá pagar uma prenda. Deve 
haver alternância nas pernas – utilizar a direita e a esquerda. 
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min)  
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 12 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: 4 bambolês, músicas de diferentes ritmos (lento, médio e acelerado) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Balanço e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes. 
   
Atividades de aquecimento 
 
Brincando de Saltar os Bambolês 1 (com um pé) (5 min): O espaço fica 
demarcado com 4 bambolês no chão para a criança ir saltando, colocando um 
pé no centro de cada um dos bambolês. Fazer o percurso de volta, saltando com 
o outro pé. Pode-se diminuir a distância ou aumentá-la com a posição dos 
bambolês. Fazer o trajeto de ida e volta. 
 

       DESENVOLVIMENTO 
 
Caminhando no Girassol Oscilante com Música (7 min): A criança caminhará 
em cima do brinquedo em diferentes ritmos da música, começando com lento, 
médio e acelerado.     
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
 
Andando para Frente e para Trás (7 min): A criança deve andar, 
primeiramente, para frente e depois, na volta, para trás, seguindo o formato da 
linha do Labirinto. Quem conseguir fazer todo o trajeto, de forma correta, é o 
vencedor.  
 
Corrida do Pega Lobo (7 min): Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar 
as áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. Elas devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção à área 
do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas conseguir. As crianças 
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que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o lobo na 
próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do lobo. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda Final (5 min)  
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 13 

 

Tema: atividades de deslocamento  

Material: lenço e 5 cones 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Trepa Trepa e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes. 
   
Atividades de aquecimento 
 
Corrida do Saci Pererê (5 min): a Atividade será realizada no Labirinto, local 
onde há um ponto de partida e o de chegada. As crianças deverão ficar 
posicionadas em fila, cada uma segurará uma das pernas flexionadas para trás, 
na posição de saci. Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até 
alcançarem a linha de chegada. Deverá ser eliminada a criança que colocar os 
dois pés no chão e ganhará ultrapassar a linha de chegada primeiro. Para não 
haver exclusão, a criança que colocar o pé no chão poderá pagar uma prenda 
ao invés de ser eliminada. Deve haver alternância nas pernas – utilizar a direita 
e a esquerda. 
 

       DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando no Girassol Oscilante (7 min):  Primeiro a criança subirá no 
brinquedo, ficará em pé, equilibrando-se, depois, de joelhos e, por fim, sentada. 
Caso não conseguir executar esses movimentos, a professora irá ajudá-la a 
realizar a atividade.  
 
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
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Corrida – Desviando-se dos Cones (para frente, de costas, em zigue-zague 
e inclinando o corpo) (7 min): A criança deverá correr uma volta, desviando-
se dos cones, com o corpo para frente, outra volta, de costas, desviando-se dos 
cones, outra, em zigue-zague, desviando-se dos cones, e outra, inclinando o 
corpo lateralmente. Quem completar o circuito inteiro, seguindo as orientações, 
será o vencedor. 
 
Lenço Atrás: Depois de o professor selecionar a criança que vai correr com 
o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda com 
os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do círculo  
com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará o lenço 
atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás de quem 
jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele que jogou, 
ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o lenço 
continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 
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BLOCO 1 (correr, galopar e saltar em um pé só) 
Plano de Aula 14 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: um elástico grande, músicas em diferentes ritmos (lento, médio e 
acelerado), bambolês de diferentes cores 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Balanço e Girassol Oscilante 

Objetivo: Proporcionar atividades de deslocamento, equilíbrio e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.  
 
Atividades de aquecimento 
 
Brincando de Guilhotina (5 min): Duas pessoas (podem ser duas crianças ou 
professores) seguram um elástico e vão em direção ao grupo de crianças com 
este elástico, mas não é dito se o elástico vai ser colocado para baixo ou para 
acima. Quando o professor falar “Já”, as crianças têm que passar correndo por 
baixo dele ou por cima, dependendo da posição que for colocado o elástico.   
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Corrida e salto aos Bambolês (7 min): As crianças estarão reunidas, enquanto 
bambolês, com cores diferenciadas, estarão colocadas em uma certa distância. 
O professor falará uma cor, e as crianças correrão em direção ao bambolê 
correspondente e depois vão em direção destes saltando. 
 
Galopando com Música (7 min): As crianças vão andar, em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
 
Pique Elefante: A criança pegadora estará simulando uma tromba de elefante 
com os braços e tentará pegar um dos outros colegas, e, ao conseguir pegá-la, 
esta passará a ter a função de pegadora. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2 (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente)  
Plano de Aula 15 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda e pedrinhas ou tampinhas de garrafa pet 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, equilíbrio, 
deslocamento e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes. 
  
Atividades de aquecimento  
 
Jogo de Amarelinha (5 min): Cada jogador precisa de uma pedrinha ou 
tampinha. Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 e 
vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu que é a última casa. 
Só é permitido pôr um pé em cada uma das casas. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Correndo na Ponta dos Pés e com os Calcanhares (7 min): A criança deverá 
correr no Labirinto, com a ponta dos pés, na ida e, com os calcanhares, na volta. 
Quem chegar primeiro é o vencedor. 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Brincando de Pular Corda 2 (7 min): A criança deverá pular, com um dos pés 
(primeiro com o direito e depois com o esquerdo), a corda que está sendo 
movimenta. Ela deve acompanhar os ritmos empregados no movimento da corda 
que mudarão (lento, médio e acelerado).  
 
Corrida do Pega Lobo (7 min): Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar 
as áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. As crianças devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção 
à área do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas crianças conseguir. As 
crianças que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o 
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lobo na próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do 
lobo.  
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2 (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 16 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: 5 cones e corda 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Balanço 

Objetivo: proporcionar atividades de equilíbrio, deslocamento e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.  
 
Atividades de aquecimento  
 
Pique Elefante (5 min): A criança pegadora estará simulando uma tromba de 
elefante com os braços e tentará pegar um dos outros colegas, e, ao conseguir 
pegá-la, esta passará a ter a função de pegadora. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincar de Saltar os Bambolês 1 (7 min): O espaço fica demarcado com 4 
bambolês no chão para a criança ir saltando, colocando os dois pés no centro 
de cada um dos bambolês. Depois, saltar o bambolê com um pé só (direito e 
esquerdo). Pode-se diminuir a distância ou aumentá-la com a posição dos 
bambolês. Em todas as fases, fazer o trajeto de ida e volta. 
 
Brincando de Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com o seu corpo. Dar o 
impulso para frente e para trás e para os lados. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Figura 11: Brincar de Saltar os Bambolês 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
Brincando de Centopeia (7 min): A criança deverá correr lateralmente sozinha 
no Labirinto – ida e volta. Depois, deverá fazer o mesmo, mas dando as mãos 
para um colega – ida e volta. No final, todas as crianças correrão lateralmente, 
uma dando a mão para a o outra, formando uma centopeia.  
 
Morto vivo (7 min): A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; Torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 
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AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2 (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 17 

 

Tema: atividades de deslocamento  

Material: 2 cones de cores diferentes (ou qualquer outro objeto), lenço, 
músicas em diferentes ritmos (lendo, médio e acelerado). 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de deslocamento, equilíbrio e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Passeando na Floresta com Música (5 min): A criança deve andar, de acordo 
com o ritmo da música (lento, médio e rápido), pelo Labirinto levantando os 
joelhos e mexendo os braços.  
     

Figura 12: Passeando na Floresta com Música 

 
Fonte: da autora (2022) 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

DESENVOLVIMENTO 
 
Correndo e Saltando do Lado dos Cones (7 min): São colocados dois cones 
de cores diferentes (por exemplo, um azul e outro vermelho), cada um deve ter 
uma certa distância do outro. Quando a professora disser azul, a criança deve 
se deslocar lateralmente para esse objeto, e quando diz vermelho, para o outro. 
Começa-se com uma corrida aos objetos e depois e depois com saltos até eles.   
 
Correndo no Formato da Cobra (Corda) (7 min): A criança deverá correr, 
seguindo o formato da corda que está colocada no chão de diferentes formas: 
reta, circular e curva - ida e volta.  
    

 
Figura 13: Correndo no Formato da Corda 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslisando. 
 
Lenço Atrás (7 min): Depois de o professor selecionar a criança que vai correr 
com o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda 
com os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do 
círculo com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará 
o lenço atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás 
de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele 
que jogou, ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o 
lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda Final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis. 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2 (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 18 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda e 4 bambolês 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Balanço e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
  
Salto do Sapinho (3 min): A criança deverá saltar, agachar e colocar a mão nos 
pés e voltar à posição inicial, como um sapinho. 
 
Correndo no Formato da Cobra (Corda) (2 min): A criança deverá correr, 
seguindo o formato da corda que está colocada no chão de diferentes formas: 
reta, circular e curva - ida e volta.  
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Figura 14: Correndo no Formato da Cobra 

 
        Fonte: da autora (2022 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO 
Saltando do Girassol Oscilante (7 min): A criança deverá subir no brinquedo, 
equilibrar-se em cima dele e saltar verticalmente sobre o equipamento. Depois, 
deverá saltar no chão. 
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
Figura 15: Brincando de Balanço 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
Brincando de Saltar os Bambolês 3 (para frente, traz e lateralmente) (7 min): 
A criança vai saltar os bambolês atingindo o centro de cada um. Depois, vai fazer 
saltar de costas e finalmente de lado. 
 
Pega-pega (7 min): As crianças deverão se espalhar pelo Labirinto. Um aluno 
será escolhido o pegador. Aquele que for pego se juntará ao pegador e tentará 
pegar os demais, respeitando a forma circular do Labirinto.  
 
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.  
  
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
AVALIAÇÃO 

 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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BLOCO 2 (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 

Plano de Aula 19 
 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: um elástico grande, música em diferentes ritmos (lento, médio e 
acelerado) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento e equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min): Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e 
conversar sobre o tema da aula e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Galopando com Música (5 min):  As crianças vão andar, em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 

       DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Guilhotina (7 min): Duas pessoas (podem ser duas crianças ou 
professores) seguram um elástico e vão em direção ao grupo de crianças com 
este elástico, mas não é dito se o elástico vai ser colocado para baixo ou para 
acima. Quando o professor falar “Já”, as crianças têm que passar correndo por 
baixo dele ou por cima, dependendo da posição que for colocado o elástico.   
 
Brincando de “Aumenta-aumenta” (7 min): Duas pessoas ficam controlando 
a distância e ou a altura do elástico, para as crianças pularem.  
 
Brincando no Girassol Oscilante (7 min):  Primeiro a criança subirá no 
brinquedo, ficará em pé, equilibrando-se, depois, de joelhos e, por fim, sentada. 
Se não conseguir executar esses movimentos, a professora irá ajudá-la a realizar 
a atividade.  
 
Corrida do Saci Pererê (7 min): a Atividade será realizada no Labirinto, local 
onde há um ponto de partida e o de chegada. As crianças deverão ficar 
posicionadas em fila, cada uma segurará uma das pernas flexionadas para trás, 
na posição de saci. Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até 
alcançarem a linha de chegada. A criança que colocar o pé no chão poderá pagar 
uma prenda. Deve haver alternância nas pernas – utilizar a direita e a esquerda. 
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Figura 16: Corrida de Saci Pererê 

 
    Fonte: dado da autora (2022) 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
BLOCO 2 (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 

Plano de Aula 20 
 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda e um bambolê 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Trepa Trepa 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, equilíbrio, 
deslocamento e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Morto vivo (5 min): A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; Torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
 

       DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Saltar por Dentro dos Bambolês 1 (7 min): O professor segura 
o arco na vertical, que deve ficar na cintura da criança. Ela deve elevar os joelhos 
bem alto para passar por dentro do bambolê. Se ela conseguir passar pelo arco 
da forma correta, que é levantando os joelhos, ela ganhará pontos. Aquela que 
tiver mais pontos ganha o jogo.  
  
Brincando de Centopeia (7 min): A criança deverá correr lateralmente sozinha 
no Labirinto – ida e volta. Depois, deverá fazer o mesmo, mas dando as mãos 
para um colega – ida e volta. No final, todas as crianças correrão lateralmente, 
uma dando as mãos umas para as outras, formando uma centopeia. 
  
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
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dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 

 
 

Figura 17: Trepa-trepa: suspendendo-se no brinquedo 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
Lenço Atrás (7 min): Depois de o professor selecionar a criança que vai correr 
com o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda 
com os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do 
círculo com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará 
o lenço atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás 
de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele 
que jogou, ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o 
lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2 (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 21 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: 1 corda, 4 bambolês e música em diferentes ritmos 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, equilíbrio, 
deslocamento 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes. 
  
Atividades de aquecimento  
 
Galopando com Música (5 min):  As crianças vão andar, em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Saltar os Bambolês 3 (para frente, para trás e lateralmente) 
(7 min): A criança vai saltar os bambolês atingindo o centro de cada um. Depois, 
vai fazer saltar de costas e finalmente de lado.  
 
Saltando do Girassol Oscilante (7 min): A criança deverá subir no brinquedo, 
equilibrar-se em cima dele e saltar verticalmente sobre o equipamento. Depois, 
deverá saltar no chão. 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Pega-pega (7 min): As crianças deverão se espalhar pelo Labirinto. Um aluno 
será escolhido o pegador. Aquele que for pego se juntará ao pegador e tentará 
pegar as demais. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
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durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2  (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 22 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda e 5 cones 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante e Balanço 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, 
deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
  
Correndo na Ponta dos Pés e com os Calcanhares (3 min): A criança deverá 
correr no Labirinto, com a ponta dos pés, na ida e, com os calcanhares, volta. 
Quem chegar primeiro é o vencedor. 
 
Salto do Sapinho (2 min): A criança deverá saltar, agachar e colocar a mão nos 
pés e voltar à posição inicial, como um sapinho. 
 

       DESENVOLVIMENTO 
       
Brincando de Pular Corda (7 min):  A criança deverá pular a corda com os dois 
pés que está sendo movimentada pelos professores, os quais mudarão os ritmos 
(lento, médio e acelerado). Depois, deverá pular com um pé só – um de cada 
vez (direito e esquerdo). 
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
 
Corrida Desviando-se dos Cones (para frente, de costas, em zigue-zague e 
inclinando o corpo) (7 min): A criança deverá correr uma volta, desviando-se 
dos cones, com o corpo para frente, outra volta, de costas, desviando-se dos 
cones, outra, em zigue-zague, desviando-se dos cones, e outra, inclinando o 
corpo lateralmente. Quem completar o circuito inteiro, seguindo as orientações, 
será o vencedor e ganhará um prêmio. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
Figura 18: Corrida Desviando-se dos Cones 

 
    Fonte: dado da autora (2022) 
 
 
Corrida do Pega Lobo (7 min): Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar 
as áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. Elas devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção à área 
do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas conseguir. As crianças 
que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o lobo na 
próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do lobo. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 
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AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
BLOCO 2  (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 

Plano de Aula 23 
 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: 4 bambolês, cones com cores diferentes (ou qualquer objeto), lenço 
e um elástico grande 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Trepa Trepa 

Objetivo: Proporcionar atividades de deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
  
Brincando de Saltar os Bambolês 2 (com os dois pés) (5 min): O espaço fica 
demarcado com 4 bambolês no chão para a criança ir saltando, colocando os 
pés no centro de cada um dos bambolês. Pode-se diminuir a distância ou 
aumentá-la com a posição dos bambolês. Fazer o trajeto de ida e volta. 
 

       DESENVOLVIMENTO 
  
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 

Figura 19: Trepa-Trepa: suspendendo-se e flexionando os joelhos 

 
      Fonte: da autora (2021) 
 
 
 
Brincando de Centopeia: A criança deverá correr lateralmente sozinha no 
Labirinto – ida e volta. Depois, deverá fazer o mesmo, mas dando as mãos para 
um colega – ida e volta. No final, todas as crianças correrão lateralmente, uma 
dando as mãos umas para as outras, formando uma centopeia.  
 
Brincando de Guilhotina (7 min): Duas pessoas (podem ser duas crianças ou 
professores) seguram um elástico e vão em direção ao grupo de crianças com 
este elástico, mas não é dito se o elástico vai ser colocado para baixo ou para 
acima. Quando o professor falar “Já”, as crianças têm que passar correndo por 
baixo dele ou por cima, dependendo da posição que for colocado o elástico.  
  
Lenço Atrás (7 min): Depois de o professor selecionar a criança que vai correr 
com o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda 
com os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do 
círculo com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará 
o lenço atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás 
de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele 
que jogou, ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o 
lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
PARTE FINAL 

 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2  (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 24 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: corda, pedrinhas ou tampinhas de garrafa pet e cones de cores 
diferentes (ou qualquer objeto) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, equilíbrio e 
deslocamento 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.  
  
Atividades de aquecimento  
 
Andando para Frente e para Trás (5 min): A criança deve andar, 
primeiramente, para frente e depois, na volta, para trás, seguindo o formato da 
linha do Labirinto. Quem conseguir fazer todo o trajeto, de forma correta, é o 
vencedor.  
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Saltando do Girassol Oscilante (7 min): A criança deverá subir no brinquedo, 
equilibrar-se em cima dele e saltar verticalmente sobre o equipamento. Depois, 
deverá saltar no chão. 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Correndo e Saltando do Lado dos Cones (7 min): São colocados dois cones 
de cores diferentes (por exemplo, um azul e outro vermelho), cada um deve ter 
uma certa distância do outro. Quando a professora disser azul, a criança deve 
se deslocar lateralmente para esse objeto, e quando diz vermelho, para o outro. 
Começa-se com uma corrida aos objetos e depois com saltos até eles.   
 
Jogo de Amarelinha (7 min): Cada jogador precisa de uma pedrinha ou 
tampinha. Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 e 
vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu que é a última casa. 
Só é permitido pôr um pé em cada uma das casas. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
PARTE FINAL 

 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2  (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 25 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: um elástico grande, 5 cones e corda 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Balanço 

Objetivo: proporcionar atividades de coordenação motora ampla, equilíbrio, 
deslocamento e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Corrida do Saci Pererê (5 min): a Atividade será realizada no Labirinto, local 
onde há um ponto de partida e o de chegada. As crianças deverão ficar 
posicionadas em fila, cada uma segurará uma das pernas flexionadas para trás, 
na posição de saci. Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até 
alcançarem a linha de chegada. Deverá ser eliminada a criança que colocar os 
dois pés no chão e ganhará ultrapassar a linha de chegada primeiro. Para não 
haver exclusão, a criança que colocar o pé no chão poderá pagar uma prenda 
ao invés de ser eliminada. Deve haver alternância nas pernas – utilizar a direita 
e a esquerda. 
 

       DESENVOLVIMENTO 
 
Corrida Desviando-se dos Cones (para frente, de costas, em zigue-zague e 
inclinando o corpo) (7 min): A criança deverá correr uma volta, desviando-se 
dos cones, com o corpo para frente, outra volta, de costas, desviando-se dos 
cones, outra, em zigue-zague, desviando-se dos cones, e outra, inclinando o 
corpo lateralmente. Quem completar o circuito inteiro, seguindo as orientações, 
será o vencedor e ganhará um prêmio. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
Figura 20: Corrida Desviando-se dos Cones 

 

 
    Fonte: da autora (2022) 

 
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
 
Brincando de Pular Corda 1 (7 min): A criança deverá pular, com um dos pés 
(primeiro com o direito e depois com o esquerdo), a corda que está sendo 
movimenta. Ela deve acompanhar os ritmos empregados no movimento da corda 
que mudarão (lento, médio e acelerado). 
 
Pique Elefante (7 min): A criança pegadora estará simulando uma tromba de 
elefante com os braços e tentará pegar um dos outros colegas, e, ao conseguir 
pegá-la, esta passará a ter a função de pegadora. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
AVALIAÇÃO 

 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2  (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 26 

 

Tema: atividades de deslocamento 

Material: 4 bambolês 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Trepa Trepa e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de deslocamento, equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes. 
 
Atividades de aquecimento  
 
Pique Elefante (5 min): A criança pegadora estará simulando uma tromba de 
elefante com os braços e tentará pegar um dos outros colegas, e, ao conseguir 
pegá-la, esta passará a ter a função de pegadora. 
 

       DESENVOLVIMENTO 
 
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
 
Brincando de Saltar por Dentro dos Bambolês 1 (7 min): O professor segura 
o arco na vertical, que deve ficar na cintura da criança. Ela deve elevar os joelhos 
bem alto para passar por dentro do bambolê. Se ela conseguir passar pelo arco 
da forma correta, que é levantando os joelhos, ela ganhará pontos. Aquela que 
tiver mais pontos ganha o jogo.   
 
Saltando do Girassol Oscilante (7 min): A criança deverá subir no brinquedo, 
equilibrar-se em cima dele e saltar verticalmente sobre o equipamento. Depois, 
deverá saltar no chão. 
 
Morto vivo (7 min): A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; Torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2  (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 27 

 

Tema: atividades de deslocamento  

Material: 5 cones e músicas em diferentes ritmos (lento, médio e acelerado) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Escorregador e Girassol Oscilante 

Objetivo: Proporcionar atividades de coordenação motora ampla, equilíbrio, 
deslocamento e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes. 
   
Atividades de aquecimento  
 
Galopando com Música (5 min):  As crianças vão andar, em forma de galope, 
no Labirinto de Caliandras, de acordo com o ritmo da música (lento, médio e 
acelerado), sendo estes ritmos apresentados de forma alternada. 
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Corrida – Desviando-se dos Cones (para frente, de costas, em zigue-zague 
e inclinando o corpo) (7 min): A criança deverá correr uma volta, desviando-
se dos cones, com o corpo para frente, outra volta, de costas, desviando-se dos 
cones, outra, em zigue-zague, desviando-se dos cones, e outra, inclinando o 
corpo lateralmente. Quem completar o circuito inteiro, seguindo as orientações, 
será o vencedor. 
 
Brincando de Centopeia (7min): A criança deverá correr lateralmente sozinha 
no Labirinto – ida e volta. Depois, deverá fazer o mesmo, mas dando as mãos 
para um colega – ida e volta. No final, todas as crianças correrão lateralmente, 
uma dando as mãos umas para as outras, formando uma centopeia.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Figura 21: Corrida – Desviando-se dos Cones 

 
                                                         Fonte: da autora (2022) 
 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Corrida do Pega Lobo (7 min): Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar 
as áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. Elas devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção à área 
do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas conseguir. As crianças 
que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o lobo na 
próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do lobo. 
 

 
PARTE FINAL 

 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 
 



 

   

81 

 

PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
AVALIAÇÃO 

 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 2  (saltar vertical e horizontalmente e deslocar-se lateralmente) 
Plano de Aula 28 

 

Tema: atividades de  

Material: uma corda, lenço e dois cones de cores diferentes (ou qualquer 
objeto) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante e Trepa Trepa 

Objetivo: Proporcionar atividades de equilíbrio, coordenação motora ampla, 
deslocamento equilíbrio e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Brincar de Pular Corda – 2 (utilização de 1 e 2 pés) (5 min):  A criança deverá 
pular a corda com os dois pés que está sendo movimentada pelos professores, 
os quais mudarão os ritmos (lento, médio e acelerado). Depois, deverá pular com 
um pé só – um de cada vez. 
 

DESENVOLVIMENTO 
  
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
 
Brincar de Pular Dentro do Bambolê (7 min): O professor fica com o bambolê 
nas mãos, na horizontal, e a criança tem que dar um salto dentro dele. A altura 
vai sendo aumentada, à medida que a criança vai conseguindo fazer a atividade.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 

Figura 22: Trepa-trepa: suspendendo-se e flexionando os joelhos 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
Correndo e Saltando do Lado dos Cones (7 min): São colocados dois cones 
de cores diferentes (por exemplo, um azul e outro vermelho), cada um deve ter 
uma certa distância do outro. Quando a professora disser azul, a criança deve 
se deslocar lateralmente para esse objeto, e quando diz vermelho, para o outro. 
Começa-se com uma corrida aos objetos e depois e depois com saltos até eles 
 
Lenço Atrás (7 min): Depois de o professor selecionar a criança que vai correr 
com o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda 
com os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do 
círculo com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará 
o lenço atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás 
de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele 
que jogou, ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o 
lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
PARTE FINAL 

 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 29 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: bolas de borracha 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Banco Gafanhoto 

Objetivo: proporcionar atividades de deslocamento e controle de objetos 

 
PARTE INICIAL 

Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Pega-pega (5 min): As crianças deverão se espalhar pelo Labirinto. Um aluno 
será escolhido o pegador. Aquele que for pego se juntará ao pegador e tentará 
pegar as demais. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Corrida com Bola (em diferentes posições) (7 min): A criança deverá correr 
com uma bola na mão e depois com a bola embaixo do braço no Labirinto. 
Aquela que chegar primeiro ganha a corrida.  
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de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 
 

 

 
 

Figura 23: Corrida com Bola 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
 
Atividade de conhecimento do Banco Gafanhoto (3 min): Reunir os alunos e 
realizar um passeio até o Banco Gafanhoto. Durante o passeio, explicar qual é 
objetivo do brinquedo e como ele funciona. 
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de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 

Figura 24: Banco Gafanhoto 

Fonte: da autora (2019) 
 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (7 min): Cada criança, sentada em 
bancos diferentes, deverá arremessar, com as mãos, para o colega, a bola, 
pendurada em uma haste que há no meio dos bancos. Deverá manter o ritmo do 
jogo, sem deixá-la cair no chão. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 
 

Figura 25: Brincando de Bola no Banco Gafanhoto 

Fonte: da autora (2022) 
 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (arremesso com diferentes níveis 
de altura e movimento lateral) (7 min): Uma criança sentada deverá lançar a 
bola para o colega que está no outro banco e apanhá-la com mão em diferentes 
níveis – alto, médio e baixo e devolvê-la no mesmo nível. A criança deverá lançar 
a bola para o colega, com o movimento do corpo para o lado. Quem recebeu a 
bola deverá devolvê-la, também, fazendo o mesmo movimento. 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (quicar) (7 min): Cada criança 
deverá estar sentada na ponta de cada banco e quicar a bola no chão, alternando 
as mãos (direita e esquerda). 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 30 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos 

Material: bolas e desenho da Boca do Palhaço 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Escorregador e Girassol Oscilante 

Objetivo: proporcionar atividades de força, equilíbrio, deslocamento e controle 
de objetos 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Caminhando no Girassol Oscilante com Música (5 min): A criança caminhará 
em cima do brinquedo em diferentes ritmos da música, começando com lento, 
médio e acelerado.     
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Chutando a Bola 1 (7 min): Em um grupo de crianças, uma passa para a outra 
a bola, chutando-a. As crianças devem ter controle sobre a bola, não deixando-
a solta.  
 
Atividade de Conhecimento do Espelho Distorcivo (3 min): Reunir os alunos 
e realizar um passeio ao Espelho. Durante o passeio, explicar como ele vai ser 
utilizado para a realização da brincadeira. Mas dizer a ela que haverá uma 
surpresa ali depois (que é o desenho da boca do palhaço). 
 
Atirando na Boca do Palhaço (7 min): Arremessar a bola de tênis, com as 
mãos, no alvo que é o desenho da boca do palhaço que está colado no Painel 
Distorcivo. Depois, o alvo passa a ser em cima da boca do palhaço, depois 
embaixo dela. As distâncias entre o ponto de arremesso e o alvo aumentam 
podem variar, considerando as habilidades apresentadas pelas crianças. 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
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Batata Quente (7 min):  Todas as crianças devem formar um círculo em pé ou 
sentados e 1 participante fica de fora. Esse membro deve ficar de costas para a 
roda, fechar os olhos e cantar “Batata quente, quente, quente… queimou!” 
enquanto os demais passam a bola um para o outro. Na hora que falar a palavra 
queimou, o integrante que estiver com a bola na mão deve sair e ser o próximo 
a cantar. Conforme as crianças saem da roda, o nível de dificuldade aumenta, já 
que estarão mais distantes um do outro. Quem restar será o vencedor.  
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 31 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos 

Material: bola e argola 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Banco Gafanhoto 

Objetivo: proporcionar atividades de deslocamento e controle de objetos 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min)  
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Brincando com Argola (5 min): A criança deverá controlar uma argola, rolando-
a no chão com as mãos de forma lenta e em velocidade maior. 
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto1 (7 min): Cada criança, sentada em 
bancos diferentes, deverá arremessar, com as mãos, para o colega, a bola, 
pendurada em uma haste que há no meio dos bancos. Deverá manter o ritmo do 
jogo, sem deixá-la cair no chão. 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (arremesso com diferentes níveis 
de altura e movimento lateral) (7 min): Uma criança sentada deverá lançar a 
bola para o colega que está no outro banco e apanhá-la com mão em diferentes 
níveis – alto, médio e baixo e devolvê-la no mesmo nível. A criança deverá lançar 
a bola para o colega, com o movimento do corpo para o lado. Quem recebeu a 
bola deverá devolvê-la, também, fazendo o mesmo movimento. 
 
Defendendo a Bola (7 min): Formar um círculo com as crianças de mãos dadas 
e colocar a bola próxima ao pé de uma delas, que dará o chute inicial. Para 
brincar, elas devem jogar a bola entre si, usando os pés ou qualquer outra parte 
do corpo, mas sem nunca soltar as mãos ou deixar a bola sair da roda. 
 
Pega-pega (7 min): As crianças deverão se espalhar pelo Labirinto. Um aluno 
será escolhido o pegador. Aquele que for pego se juntará ao pegador e tentará 
pegar os demais, respeitando a forma circular do Labirinto.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.  
  
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 32 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: 1 bola e dois cones de cores diferentes (ou qualquer outro objeto) 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Painel Batucada e Escorregador 

Objetivo: Proporcionar atividades de equilíbrio, deslocamento, controle de 
objetos, coordenação motora ampla, equilíbrio e força. 

 
PARTE INICIAL 

Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Correndo e Saltando do Lado dos Cones (5 min): São colocados dois cones 
de cores diferentes (por exemplo, um azul e outro vermelho), cada um deve ter 
uma certa distância do outro. Quando a professora disser azul, a criança deve 
se deslocar lateralmente para esse objeto e quando diz vermelho, para o outro. 
Começa-se com uma corrida aos objetos e depois e depois com saltos até eles 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Chutando a Bola 1 (4 min): Em um grupo de crianças, uma passa para a outra 
a bola, chutando-a. As crianças devem ter controle sobre a bola, não deixando-
a escapar.  
 
Atividade de Conhecimento o Painel Batucada (3 min): Reunir os alunos e 
realizar um passeio ao Painel Batucada. Durante o passeio, explicar qual é 
objetivo do brinquedo, assim como apresentar a forma correta de realizar a 
atividade. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Figura 26: Painel Batucada 

Fonte: da autora (2019) 
 
Atirando a Bola no Painel Batucada (7 min): A criança deverá arremessar a 
bola, com as mãos, no alvo que são os tambores que estão dispostos em 
diferentes posições no Painel Batucada.  
 

Figura 27: Atirando a Bola no Painel Batucada 

 
Fonte: da autora (2022) 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Batata Quente (6 min):  Todas as crianças devem formar um círculo em pé ou 
sentados e 1 participante fica de fora. Esse membro deve ficar de costas para a 
roda, fechar os olhos e cantar “Batata quente, quente, quente… queimou!” 
enquanto os demais passam a bola um para o outro. Na hora que falar a palavra 
queimou, o integrante que estiver com a bola na mão deve sair e ser o próximo 
a cantar. Conforme as crianças saem da roda, o nível de dificuldade aumenta, já 
que estarão mais distantes um do outro. Quem restar será o vencedor. 
 
 
 
 
 

Figura 28: Batata Quente 

 
Fonte: da autora (2022) 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min) 
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 

Plano de Aula 33 
 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: 1 bola de basquete, bolas, argolas e 1 bambolê 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante e Escarregador 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, deslocamento, força 
e equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.  
  
Atividades de aquecimento 
 
Morto vivo (5 min) : A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; Torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando com Argola (7 min): A criança deverá controlar uma argola, rolando-
a no chão com as mãos de forma lenta e em velocidade maior. 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
Figura 29: Brincando no Escorregador 

Fonte: da autora (2022) 
 
Brincar de Pular Dentro do Bambolê (7 min): O professor fica com o bambolê 
nas mãos, na horizontal, e a criança tem que dar um salto dentro dele. A altura 
vai sendo aumentada, à medida que a criança vai conseguindo fazer a atividade.  
 
Corrida com Bola (em diferentes posições) (7 min): A criança deverá correr 
com uma bola na mão e depois com a bola embaixo do braço no Labirinto. 
Aquela que chegar primeiro ganha a corrida. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min)  
Realizar alongamento em duplas dos membros inferiores e superiores, 
estimulando a interação e a imaginação dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem consegue tocar na ponta do 
pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (3 min) 
Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular que eles comentem 
sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
AVALIAÇÃO 

 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 34 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: 5 cones, bolas, bolas de basquetebol pequenas, 4 bambolês, giz e 
pedrinhas ou tampinhas de garrafa pet, desenho da boca do palhaço 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Balanço e Painel Distorcivo 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, deslocamento, força 
e equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Jogo de Amarelinha (5 min): Cada jogador precisa de uma pedrinha ou 
tampinha. Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 e 
vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu que é a última casa. 
Só é permitido pôr um pé em cada uma das casas. 
  

DESENVOLVIMENTO 
 
Atividade de conhecimento:  Reunir os alunos e realizar um passeio ao Painel 
Distorcivo. Durante o passeio, explicar como será realizada a atividade ali. 
 
Brincando de Saltar os Bambolês 2 (com os dois pés) (6 min): O espaço fica 
demarcado com 4 bambolês no chão para a criança ir saltando, colocando os 
pés no centro de cada um dos bambolês. Pode-se diminuir a distância ou 
aumentá-la com a posição dos bambolês. Fazer o trajeto de ida e volta. 
 
Brincando de Driblar a Bola (6 min): A criança parada deverá driblar a bola, 
com a mão dominante, depois com a mão não dominante e depois deverá 
alternar as mãos (direita e esquerda). Driblar em deslocamento, contornando 
uma fileira de cones e ainda em deslocamento, realizando o drible em zigue-
zague entre as fileiras de cones. 
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 
 

 
 

Figura 30: Painel Distorcivo 

                                                     Fonte: da autora (2019) 
 
 
Atirando na Boca do Palhaço (7 min): Arremessar a bola de tênis, com as 
mãos, no alvo que é o desenho da boca do palhaço que está colado no Painel 
Batucada. Depois, o alvo passa a ser em cima da boca do palhaço, depois 
embaixo dela. As distâncias entre o ponto de arremesso e o alvo aumentam 
podem variar, considerando as habilidades apresentadas pelas crianças. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 35 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos 

Material: 1 bola 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Banco Gafanhoto e Balanço 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, deslocamento e 
força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Brincando de Centopeia (5 min): A criança deverá correr lateralmente sozinha 
no Labirinto – ida e volta. Depois, deverá fazer o mesmo, mas dando as mãos 
para um colega – ida e volta. No final, todas as crianças correrão lateralmente, 
uma dando as mãos umas para as outras, formando uma centopeia.  
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (arremesso de bola) (7 min): Cada 
criança, sentada em bancos diferentes, deverá arremessar, com as mãos, a bola, 
pendurada em uma haste que há no meio dos bancos, para o colega. As crianças 
deverão manter o ritmo do jogo, sem deixá-la cair no chão. 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (quicar) (7 min): Cada criança 
deverá estar sentada na ponta de cada banco e quicar a bola no chão, alternando 
as mãos (direita e esquerda). 
 
Brincando no Balanço (7 min): A criança estará sentada no balanço que está 
parado e terá que fazer com que ele se movimente com a força do seu corpo. 
Dar o impulso para frente e para trás e para os lados. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 
Figura 31: Brincando de Bola no Banco Gafanhoto 

 

Figura: da autora (2022) 
 
 
Chutando a Bola 2 (7 min):  A criança, primeiro, deverá chutar a bola que está 
parada em direção aos cones – distância (curta, média e longa). Segundo, chutar 
a bola parada com uma perna de cada, mirando o cone. Terceiro, chutar a bola 
parada em diferentes alturas (baixa, média e alta). Quarto, chutar a bola em 
queda, a que vem em sua direção. Quinto, chutar a bola que está em movimento. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 

 

                   Figura 32: Chutando a Bola 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
 
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 

Plano de Aula 36 
 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: 5 cones, bola de tênis e raquete de tênis 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante, Trepa Trepa 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, coordenação motora 
ampla, deslocamento e força. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Caminhando no Girassol Oscilante com Música (5 min): A criança caminhará 
em cima do brinquedo em diferentes ritmos da música, começando com lento, 
médio e acelerado. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Chutando a Bola 2 (7 min):  A criança, primeiro, deverá chutar a bola que está 
parada em direção aos cones – distância (curta, média e longa). Segundo, 
deverá chutar a bola parada com uma perna de cada, mirando o cone. Terceiro, 
chutar a bola parada em diferentes alturas (baixa, média e alta). Quarto, chutar 
a bola em queda, a que vem em sua direção. Quinto, chutar a bola que está em 
movimento. 
 
Equilibrando e Quicando a Bola na Raquete de Tênis (7 min): A criança 
deverá equilibrar a bola sobre a raquete de tênis e depois quicar a bola. 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

Figura 33: Chutando a Bola 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
Trepa-trepa: Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um degrau do 
brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas e os braços. 
Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços dela, a fim de 
que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar as barras com 
as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, dobrando as pernas 
para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança conseguir, pedir 
para que ela suba e desça sozinha - 3 vezes. 
 
Corrida do Saci Pererê (7 min): a Atividade será realizada no Labirinto, local 
onde há um ponto de partida e o de chegada. As crianças deverão ficar 
posicionadas em fila, cada uma segurará uma das pernas flexionadas para trás, 
na posição de saci. Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até 
alcançarem a linha de chegada. A criança que colocar o pé no chão poderá pagar 
uma prenda. Deve haver alternância nas pernas – utilizar a direita e a esquerda. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

 
AVALIAÇÃO 

 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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PARQUE ALPAPATO: a importância do lúdico e das atividades terapêuticas no desenvolvimento motor 

de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 37 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: raquetes, bolas de tênis, bola e 5 cones 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Painel Batucada 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos e deslocamento. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
  
Correndo e Saltando do Lado dos Cones (5 min): São colocados dois objetos 
de cores diferentes (por exemplo, um azul e outro vermelho), cada um deve ter 
uma certa distância do outro. Quando a professora diz azul, a criança deve se 
deslocar lateralmente para esse objeto, e quando diz vermelho, para o outro. 
Começa-se com uma corrida aos objetos e depois e depois com saltos até eles.   
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (7 min): Cada criança, sentada em 
bancos diferentes, deverá arremessar, com as mãos, a bola, pendurada em uma 
haste que há no meio dos bancos, para o colega. Deverá manter o ritmo do jogo, 
sem deixá-la cair no chão. 
 
Atirando a Bola no Painel Batucada (7 min): A criança deverá arremessar a 
bola de tênis com as mãos, no alvo que são os tambores que estão dispostos 
em diferentes posições no Painel Batucada.  
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Figura 34: Atirando a Bola no Painel Batucada 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
 
Defendendo a Bola (7 min): Formar um círculo com as crianças de mãos dadas 
e colocar a bola próxima ao pé de uma delas, que dará o chute inicial. Para 
brincar, elas devem jogar a bola entre si, usando os pés ou qualquer outra parte 
do corpo, mas sem nunca soltar as mãos ou deixar a bola sair da roda. 
 
Corrida do Pega Lobo: Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar as 
áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. Elas devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção à área 
do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas conseguir. As crianças 
que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o lobo na 
próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do lobo. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
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AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 38 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: 4 bambolês, bolas e 5 cones 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Banco Gafanhoto e Escorregador 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, coordenação motora 
ampla, deslocamento e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Corrida Desviando-se dos Cones (para frente, de costas, em zigue-zague e 
inclinando o corpo) (5 min): A criança deverá correr uma volta, desviando-se 
dos cones, com o corpo para frente, outra volta, de costas, desviando-se dos 
cones, outra, em zigue-zague, desviando-se dos cones, e outra, inclinando o 
corpo lateralmente. Quem completar o circuito inteiro, seguindo as orientações, 
será o vencedor e ganhará um prêmio. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (arremesso com diferentes níveis 
de altura e movimento lateral) (7 min): Uma criança sentada deverá lançar a 
bola para o colega que está no outro banco e deverá apanhá-la com mão em 
diferentes níveis – alto, médio e baixo e devolvê-la no mesmo nível. A criança 
deverá lançar a bola para o colega, com o movimento do corpo para o lado. 
Quem recebeu a bola deverá devolvê-la, também, fazendo o mesmo movimento. 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (quicar) (7 min): Cada criança 
deverá estar sentada na ponta de cada banco e quicar a bola no chão, alternando 
as mãos (direita e esquerda). 
 
Brincando no Escorregador (7 min): A criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslizando. 
 
Brincando de Driblar a Bola (7 min): A criança parada deverá driblar a bola 
com a mão dominante, depois com a mão não dominante e depois deverá 
alternar as mãos (direita e esquerda). Driblar em deslocamento, contornando 
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uma fileira de cones e ainda em deslocamento, realizando o drible em zigue-
zague entre as fileiras de cones. 
 

Figura 35: Brincando de Driblar a Bola 

 
Fonte: da autora (2022) 

 
PARTE FINAL 

Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ . 
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BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 39 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos 

Material: bolas, desenho da boca do palhaço, argolas 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante e Painel Distorcivo 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, coordenação motora 
ampla e deslocamento 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Caminhando no Girassol Oscilante com Música (5 min):: As crianças 
caminharão em cima do brinquedo em diferentes ritmos da música, começando 
com lento, médio e acelerado. 
     

DESENVOLVIMENTO 
 
Atirando na Boca do Palhaço (7 min): Arremessar a bola de tênis, com as 
mãos, no alvo que é o desenho da boca do palhaço que está colado no Painel 
Batucada. Depois, o alvo passa a ser em cima da boca do palhaço, depois 
embaixo dela. As distâncias entre o ponto de arremesso e o alvo aumentam 
podem variar, considerando as habilidades apresentadas pelas crianças. 
 
Brincando com Argola (7 min): A criança deverá controlar uma argola, rolando-
a no chão com as mãos de forma lenta e em velocidade maior. 
 
Defendendo a Bola (7 min): Formar um círculo com as crianças de mãos dadas 
e colocar a bola próxima ao pé de uma delas, que dará o chute inicial. Para 
brincar, elas devem jogar a bola entre si, usando os pés ou qualquer outra parte 
do corpo, mas sem nunca soltar as mãos ou deixar a bola sair da roda. 
 
Corrida do Pega Lobo (7 min): Escolher uma criança para ser o lobo e delimitar 
as áreas onde o lobo ficará e o local onde as demais crianças estarão a salvo do 
lobo. Elas devem, a partir da área de salvamento, caminhar em direção à área 
do lobo. O lobo estará de costas para as crianças e, ao escutá-las gritarem 
“Pega-lobo!”, virará e sairá correndo para pegar quantas conseguir. As crianças 
que forem pegas, antes de chegar à área de salvamento, ajudarão o lobo na 
próxima rodada. A brincadeira acaba quando todas forem ajudantes do lobo. 
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PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 40 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: bambolê e lenço 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Trepa Trepa e Banco Gafanhoto 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, coordenação motora 
ampla, deslocamento e equilíbrio 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Brincando de Saltar por Dentro dos Bambolês 1 (5 min): O professor segura 
o arco na vertical, que deve ficar na cintura da criança. Ela deve elevar os joelhos 
bem alto para passar por dentro do bambolê. Se ela conseguir passar pelo arco 
da forma correta, que é levantando os joelhos, ela ganhará pontos. Aquela que 
tiver mais pontos ganha o jogo.   
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (arremesso de bola) (6 min): Cada 
criança, sentada em bancos diferentes, deverá arremessar, com as mãos, a bola, 
pendurada em uma haste que há no meio dos bancos, para o colega. As crianças 
deverão manter o ritmo do jogo, sem deixá-la cair no chão. 
 
Brincando de Bola no Banco Gafanhoto (arremesso com diferentes níveis 
de altura e movimento lateral) (6 min): Uma criança sentada deverá lançar a 
bola para o colega que está no outro banco e deverá apanhá-la com mão em 
diferentes níveis – alto, médio e baixo e devolvê-la no mesmo nível. A criança 
deverá lançar a bola para o colega, com o movimento do corpo para o lado. 
Quem recebeu a bola deverá devolvê-la, também, fazendo o mesmo movimento. 
 
Trepa-trepa (6 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
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Lenço Atrás (7min): Depois de o professor selecionar a criança que vai correr 
com o lenço na mão, que é a cotia, todas as demais devem se sentar em roda 
com os olhos fechados. O participante que está em pé deve correr em volta do 
círculo com o lenço na mão e cantar: “Corre, cotia, na casa da tia”, o qual jogará 
o lenço atrás de um colega. Este deverá perceber, pegar o lenço e correr atrás 
de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar aquele 
que jogou, ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir, quem jogou o 
lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa. 
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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de crianças com Síndrome de Down a partir do olhar do professor de educação física 

BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 41 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos 

Material: raquete de tênis, bola 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras e Escorregador 

Objetivo: Proporcionar atividades de controle de objetos, coordenação motora 
ampla, deslocamento e equilíbrio. 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento 
 
Morto Vivo (5 min) : A brincadeira é baseada em somente 3 comandos! Decidir 
juntos quem será o primeiro comandante e depois alternar entre os participantes. 
Aos poucos, depois que a criança já tiver compreendido bem os movimentos, vá 
aumentando o grau de dificuldade, por exemplo. O comandante diz: Vivo, e todo 
mundo fica em pé andando pelo Labirinto; Morto, e todo mundo se abaixa, ou 
seja, fica agachado; Torto, e todo mundo fica torto. Fazer as combinações que 
quiser com os comandos.  
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Brincando no Escorregador (6 min): a criança deverá subir sozinha o 
escorregador e, caso não consiga, deverá ser ajudada a executar a tarefa, com 
apoio dos braços, do corpo. Descer deslisando. 
 
Equilibrando e Quicando a Bola na Raquete de Tênis (5 min): A criança 
deverá equilibrar a bola sobre a raquete de tênis e depois quicar a bola. 
 
Defendendo a Bola (6 min): Formar um círculo com as crianças de mãos dadas 
e colocar a bola próxima ao pé de uma delas, que dará o chute inicial. Para 
brincar, elas devem jogar a bola entre si, usando os pés ou qualquer outra parte 
do corpo, mas sem nunca soltar as mãos ou deixar a bola sair da roda. 
 
Pega-pega (4 min): As crianças deverão se espalhar pelo Labirinto. Um aluno 
será escolhido o pegador. Aquele que for pego se juntará ao pegador e tentará 
pegar os demais, respeitando a forma circular do Labirinto.  
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PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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BLOCO 3 (rebater, quicar, receber, chutar, arremessar por cima e por baixo) 
Plano de Aula 42 

 

Tema: atividades de deslocamento e controle de objetos  

Material: corda e bola 

Duração: 40-45 minutos 

Equipamentos: Labirinto de Caliandras, Girassol Oscilante e Trepa Trepa, 
Painel Batucada 

Objetivo: proporcionar atividades de controle de objetos, coordenação motora 
ampla, e deslocamento e força 

 
PARTE INICIAL 

 
Roda inicial (2-3 min) 
Reunir os alunos em um círculo ou semicírculo e conversar sobre o tema da aula 
e assuntos pertinentes.   
 
Atividades de aquecimento  
 
Brincando de Pular Corda (5 min): A criança deverá pular a corda com os dois 
pés que está sendo movimentada pelos professores, os quais mudarão os ritmos 
(lento, médio e acelerado). Depois, deverá pular com um pé só – um de cada 
vez. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Chutando a Bola 2 (7 min):  A criança, primeiro, deverá chutar a bola que está 
parada em direção aos cones – distância (curta, média e longa). Segundo, chutar 
a bola parada com uma perna de cada, mirando o cone. Terceiro, chutar a bola 
parada em diferentes alturas (baixa, média e alta). Quarto, chutar a bola em 
queda, a que vem em sua direção. Quinto, chutar a bola que está em movimento. 
 
Atirando a Bola no Painel Batucada (7 min): A criança deverá arremessar a 
bola de tênis, com as mãos, no alvo que são os tambores que estão dispostos 
em diferentes posições no Painel Batucada. 
 
Trepa-trepa (7 min): Colocar uma criança, de cada vez, suspensa em um 
degrau do brinquedo e perguntar se ela consegue sozinha subir com as pernas 
e os braços. Se não conseguir, a professora a ajudará, segurando os braços 
dela, a fim de que consiga atingir o nível mais alto do brinquedo. Deverá agarrar 
as barras com as mãos, com as pernas soltas e depois flexionar os joelhos, 
dobrando as pernas para trás. Na descida, deverá apoiá-la também. Se a criança 
conseguir, pedir para que ela suba e desça sozinha. 
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Batata Quente (7 min):  Todas as crianças devem formar um círculo em pé ou 
sentados e 1 participante fica de fora. Esse membro deve ficar de costas para a 
roda, fechar os olhos e cantar ”Batata quente, quente, quente… queimou!” 
enquanto os demais passam a bola um para o outro. Na hora que falar a palavra 
queimou, o integrante que estiver com a bola na mão deve sair e ser o próximo 
a cantar. Conforme as crianças saem da roda, o nível de dificuldade aumenta, já 
que estarão mais distantes um do outro. Quem restar será o vencedor.  
 

PARTE FINAL 
 
Relaxamento (1-3 min): Realizar alongamento em duplas dos membros 
inferiores e superiores, estimulando a interação e a imaginação dos alunos 
durante a atividade. Por exemplo, quem consegue tocar mais alto céu, quem 
consegue tocar na ponta do pé sem dobrar o joelho.   
 
Roda final (5 min): Conversar com os alunos sobre as atividades e estimular 
que eles comentem sobre as atividades que acharam mais fáceis e mais difíceis.  
 

AVALIAÇÃO 
 
1.  Os alunos conseguiram executar as atividades? 
2. Quais atividades eles tiveram mais dificuldades e quais tiveram mais 
facilidade? 
3.  Os alunos se sentiram felizes com atividades? 
4.  Os alunos gostaram das brincadeiras e querem voltar no dia seguinte?  
 
Observações do condutor da atividade:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
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5. Considerações sobre este guia 

A partir do estudo realizado, constatou-se a relevância de propiciar 

atividades lúdicas ao ar livre para crianças, principalmente, as com Síndrome de 

Down. No geral, tais atividades são realizadas em espaços fechados, para o 

desenvolvimento de habilidades motoras, bem como há raros locais disponíveis, 

apropriados e adaptados para a sua realização.  

Percebe-se, assim, a importância de serem realizadas atividades lúdicas 

ao ar livre com as crianças, e, neste caso, com as com Síndrome de Down.  A 

maioria das crianças hoje não tem muitas oportunidades de brincar fora de 

apartamentos, seja por segurança, pelos novos atrativos que são os celulares e 

os jogos virtuais. Ela não tem um tempo de ser criança e brincar ao ar livre, de 

amarelinha, de pega-pega, de jogar bola, saltar, pular, como antigamente, ao 

contrário, fica trancada em espaços fechados, o que dificulta o desenvolvimento 

motor e provoca inclusive a obesidade. No caso das crianças com Síndrome de 

Down, essas precisam de mais estímulos ainda para que possam se 

desenvolver. Embora o seu ritmo seja mais lento para aprender, elas podem 

chegar a patamares mais elevados, se compardos a outras crianças com 

desenvolvimento normal e oferecidas a elas atividades atrativas, com muita 

diversão.  

Desta forma, esta Cartilha traz, como proposta, uma série de atividades, 

para que a criança seja criança, corra ao ar livre, tome sol, esteja em contato 

com a natureza, com outras crianças, interagindo com elas, em um parque que 

não exclui ninguém, tenham elas dificuldades ou não. Esse Parque fora pensado, 

planejado para que nenhuma fique de fora das brincadeiras, com vários 

brinquedos.  É o Parque que não faz a diferença entre o que tem limitações e 

aquele que não tem. Desta forma, deve-se estimular mais o uso deste parque 

pelas pessoas da região, bem como de outros parques adaptados, os quais são 

muito raros, para as crianças com algum tipo de dificuldade, como, neste caso, 

as com Síndrome de Down. 
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Anexo 
 

 AVALIAÇÃO DO TGMD-2 

Habilidades  
 

Critérios de Avaliação Teste 
1º 2º  ES 

1. Corrida  1. Os braços movem-se em oposição às pernas, 
cotovelos flexionados.  
 

   

2. Breve período em que ambos os pés estão fora do chão 
(voo momentâneo).  

 

   

3. Posicionamento estreito dos pés, aterrissando nos 
calcanhares ou dedos (não pé chato).  

 

   

4. Perna que não suporta o peso, flexionado a 
aproximadamente 90º (perto das nádegas)  

 

   

                                                                                                          Escore de Habilidade  

2. Galope  1. Os braços flexionados e mantidos na altura da cintura 
no momento que os pés deixam o solo.   
 

   

2. Um passo à frente com o pé que lidera seguido por um 
passo com o pé que é puxado, numa posição ao lado ou 
atrás do pé que libera.  
 

   

3. Breve período em que ambos os pés estão fora do 
chão.  
 

   

4. Manter a padrão rítmico por quadro galopes 
consecutivos.  
 

   

                                                                                                          Escore de Habilidade     

3. Soltar com 1 pé  1. A perna de não suporte movimenta-se para frente de 
modo pendular para produzir força.  
 

   

2. O pé da perna de não suporte permanece atrás do 
corpo.  
 

   

3. Braços flexionados e movimenta-se para frente para 
produzir força.  
 

   

4. Levanta voo e aterrissa por 3 saltos consecutivos com 
pé preferido.  
 

 

   

                                                                                                     Escore de Habilidade  

4. Passada  
 

1. Levantar voo com um pé e aterrissa com o pé opositor.  
 

   

2. Um período em que ambos os pés estão fora do chão, 
passada maior que na corrida.  
 

   

3. O braço oposto ao pé que lidera faz uma extensão a 
frente. 
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                                                                                                Escore de Habilidade     

5. Salto horizontal  
 

1. Movimento preparatório inclui a flexão de ambas os 
joelhos com os braços estendidos atrás do corpo.  
 

   

2. Braços são estendidos com força para frente e para 
cima atingindo uma extensão máxima acima da cabeça.  
 

   

3. Levantar voo e aterrissa (tocar o solo) com ambos os 
pés simultaneamente.  
 

   

4. Os braços são trazidos para baixo durante a 
aterrissagem.  
 

 

   

                                                                                                        Escore de Habilidade     

6. Corrida lateral  1. De lado para o caminho a ser percorrido, os ombros 
devem estar alinhados com a linha no solo.  
 

   

2. Um passo à frente com o pé que lidera seguido por um 
passo com o pé que é puxado, numa posição ao lado ou 
atrás do pé que libera.  
 

   

3. Um mínimo de quatro ciclos passadas laterais com o 
lado direito.  
 

   

4. Um mínimo de quatro ciclos passadas laterais com o 
lado esquerdo.  
 

 

   

                                                                                                Escore de Habilidade     

              Resultado bruto do subteste de locomoção 
 

 

 

 

Habilidades  Critérios de Avaliação Teste 
1º 2º  ES 

1. Rebater uma bola 
parada  
 

1. A mão dominante segura o bastão acima da mão não 
dominante.  
 

   

2. O lado não preferencial do corpo de frente para um 
arremessador imaginário, com os pés em paralelo.  

 

   

3. Rotação de quadril e ombro durante o balanceio. 
 

   

4.Transfere o peso do corpo para o pé da frente.  
 

   

5. O bastão acerta a bola.  
 

   

                                                                                                         Escore de Habilidade     

2. Quicar no lugar  
 
 

1. Contata a bola com uma mão na linha da cintura.  
 

   

2. Empurrar a bola com os dedos (não com a palma).  
 

   

3. A bola toca o solo na frente ou ao lado do pé do lado 
de preferência.   
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4. Manter o controle da bola por quatro quiques 
consecutivos, sem mover os pés para segurar a bola.  
 

   

                                                                                                         Escore de Habilidade     

3. Receber  
  

 
 

1. Fase de preparação, onde as mãos estão à frente do 
corpo e cotovelos flexionados.  
 

   

2. Os braços são estendidos enquanto alcançam a bola 
conforme a bola se aproxima.  
 

   

3. A bola é segura somente com as mãos.  
 

   

                                                                                                         Escore de Habilidade     

4. Chute  
 
 

1. Aproximação rápida e continua em direção a bola.  
 

   

2. Um passo alongado imediatamente antes do contato 
com a bola.  
 

   

3. O pé de apoio é colocado ao lado ou levemente atrás 
da bola.  
 

   

4. Chuta a bola com o peito do pé ou dedos do pé, ou 
parte interna do pé de preferência.  
 

   

                                                                                                         Escore de Habilidade     

5. Arremesso por cima 
da cabeça  
 
 

1. Movimento de arco é iniciado com movimento para 
baixo (trás) da mão/braço.  
 

   

2. Rotação de quadril e ombro até o ponto onde o lado 
oposto ao do arremesso fica de frente para a parede.  
 

   

3. O peso é transferido com um passo (à frente) com o 
pé e a mão que arremessa. 
 

   

4. Acompanhamento, após soltar a bola, diagonalmente 
cruzado em frente ao corpo em direção ao lado não 
preferencial.  
 

   

                                                                                                         Escore de Habilidade     

 
6. Rolar a bola por baixo  
 
 

1. A mão preferencial movimenta-se para baixo e para 
trás, estendida atrás do tronco, enquanto o peito está de 
frente para os cones.  
 

   

2. Um passo à frente com o pé oposto a mão preferencial 
em direção aos cones.  
 

   

3. Flexiona joelho para abaixar o corpo.  
 

   

4. Solta a bola perto do chão de forma que a bola não 
quique mais do que 10,16 cm de altura (ou 4 polegadas).  

   

                                                                                                           Escore de Habilidade     

Resultado bruto do subteste de controle de objeto  

Fonte: Ulrich (2000) 

 

 


