


ED. 
FÍSICA
DESLOCAMENTO 

em LINHAS



OBJETIVO: Desenvolver noção espacial, lateralidade, coordenação 
viso-motora e equilíbrio. 

MATERIAL UTILIZADO:  Fitas adesivas ou giz para riscar o chão, para 
demarcar o chão e um objeto (pode ser bola).

DURAÇÃO: Mínimo de 5 repetições do percurso.

Deslocamento em linhas



Desenhar diferentes percursos no chão:

1º Linha reta  

Deslocamento em linhas



2º Quadrado gigante 

Deslocamento em linhas



3º Zig zag 

Deslocamento em linhas



1) O aluno deverá executar o 

percurso engatinhando.

2) Realizar o percurso em pé, 

andando. 

3) Uma terceira opção é 

realizar o percurso correndo 

ou caso consiga, fazer o 

percurso pulando em um pé 

só.

fácil:

Estratégia 

1) O aluno deverá executar o percurso 

andando e segurando um objeto nas 

mãos, sem deixá-lo cair. 

2) Realizar o percurso indicado correndo 

com um objeto  nas mãos. (pode ser uma 

bola)

3) Depois, mudando o objeto de mão e 

andar pelo percurso. Caso consiga 

realizar o percurso lançando o objeto 

(pode ser uma bola) para cima sem 

deixá-la cair.

MODERADA



Estratégia (continuação) 

1) O aluno deverá executar o percurso andando de lado, primeiro deslocamento direito, 

depois esquerdo. 

2) Pode realizar correndo para seguir o percurso indicado segurando um objeto nas mãos, 

sem deixá-lo cair, mudando o objeto de uma mão para a outra sem parar. 

3) Se for possível, realizar o percurso lançando uma bola para cima sem deixá-la cair. Poderá 

variar fazendo deslocamento rápido e lançando uma bola para cima com as mãos, sem 

deixar cair no chão, intercalando com uma palma. (Anda, lança a bola para cima, bate palmas 

e pega a bola).

Para ser divertida a atividade os familiares deverão realizar junto com o aluno, podendo até 

competir com o tempo de execução ou disputando em duplas.

DIFÍCIL



SUGESTÕES: 

Lembrando que todas as atividades apresentadas podem ser executadas e adaptadas 

se necessário:

Os cadeirantes podem ser levados pelos seus responsáveis,  ou fazerem no colo, 

interagindo com a família.

Os deficientes visuais poderão ser guiados por um vidente.

Vamos nos divertir e praticar atividade física!
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