


Práticas Corporais de 
Aventura: Possibilidades 
de Aplicação nos Anos 

Iniciais



Exploram-se expressões e formas 

de experimentação corporal centradas 

nas perícias e proezas provocadas 

pelas situações de imprevisibilidade 

que se apresentam quando o 

praticante interage com um ambiente 

desafiador. 

Práticas 
corporais de 

Aventura
Algumas dessas práticas 

costumam receber outras 
denominações, como 

esportes de risco, esportes 
alternativos e esportes 

extremos. 



Unidade 

Temática

Objetos de 

Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem

Práticas 

Corporais de 

Aventura

(3° Ano)

Jogos de aventura

Experimentar e fruir diferentes jogos de aventura, baseados em práticas

corporais de aventura urbanas e da natureza, valorizando a própria segurança e

integridade física, bem como as dos demais, reconhecendo e respeitando a

pluralidade de ideias e a diversidade cultural humana, evidenciando a

manifestação do lúdico.

Identificar e compreender os riscos durante a realização dos jogos de aventura e

planejar estratégias para sua superação, reconhecendo os protocolos básicos de

segurança das práticas corporais propostas como conteúdo específico.

Identificar o meio em que as práticas ocorrem: terra, água ou ar e quais os

equipamentos necessários para minimizar os riscos, respeitando os próprios

limites e os dos demais.

Experimentar e fruir os jogos de aventura, respeitando o patrimônio público,

privado e o meio ambiente, utilizando alternativas para a prática segura e

consciente, em diversos tempos/espaços.



Slackline

Deslocamento realizado sobre
uma fita presa entre pontos
que estão acima do solo.



Slackline

Possibilidades de Aplicação:

● Fita Elástica de Slackline;
● Fita para carga (caminhão);
● Corda (chão);
● Linha (quadra).



Prática cujo o objetivo é,
normalmente, ascender em
estruturas com diferentes
graus de dificuldade, como
rochas e muros de escalada.

Escalada



Possibilidades de aplicação:
● Escalada Horizontal (vide foto);
● Parede Artificial;
● Alambrado;
● Carteiras escolares.

Escalada



Parkour

Deslocamento de um
ponto para outro, usando
habilidades corporais para
superação de obstáculos.



Parkour



O festival foi criado com o

objetivo de fomentar o

gosto pelo atletismo desde
a infância.

As crianças têm a

oportunidade de conhecer

as diversas modalidades
deste esporte.

Festival de Atletismo



Festival de Atletismo

A Prefeitura de Apucarana,

por meio da Autarquia de

Educação e da Secretaria

de Esportes, realizou o 4º

Festival de Atletismo e

agitou cerca de 900 alunos

das escolas municipais
neste ano de 2019.



Circuito de Corrida de Rua

Realizada há sete anos, a atividade visa 

incentivar a prática desde a infância.

O Circuito de Corridas de Rua das Escolas de 

Apucarana, é organizado em várias etapas, as 

quais são realizadas em diferentes regiões da 

cidade oportunizando a participação dos 

estudantes de todas as escolas do municípios.

Os eventos do ano passado contaram com a 

participação de mais de 1300 alunos da rede 

municipal.



Circuito de Corrida de Rua

O evento acontece em três etapas, 
duas preliminares e uma final.

Todos os participantes do evento 
recebem medalhas.

Para a etapa final, são convidados os 20 
atletas melhores colocados das etapas 
anteriores, dentro de suas categorias e 
sexo.



A Prefeitura de Apucarana, por meio da

Autarquia de Educação e da Secretaria de

Esportes, realiza anualmente os JOCA’s -

Jogos das Crianças das Escolas

Municipais. O Evento já está em sua 5a

edição (Esta última realizada no ano de

2018, contou com a participação de 1.700

alunos nas competições de bola

queimada, basquete, handebol, futsal,

vôlei e xadrez com alunos de idades entre
nove e onze anos.

JOCA’s 
Jogos das Crianças das escolas Municipais



As modalidades são adaptadas para as

diferentes idades, em elementos como:

adaptações nas quadras e no tempo de

jogo, número de participantes e

adaptações de algumas regras.

É incentivada a participação dos

estudantes, de forma que a vitória seja

uma consequência e não uma obrigação.

JOCA’s 
Jogos das Crianças das escolas Municipais



Alécio Henrique Colombo
Redator/Formador - PRO BNCC - Educação Física 

alecio.colombo@escola.pr.gov.br

Odirlei Vinícios dos Santos
Professor de Ed. Física - AME de Apucarana 

o.vinicios89@gmail.com

Contato



Referências

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília:

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-

site.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2018.

PARANÁ. Secretaria de Estado de Educação. Referencial Curricular do Paraná: princípios direitos e orientações. Curitiba,

SEED/CONSED/UNDIME, 2018

GONZALEZ, F.; DARIDO S. C.; OLIVEIRA, A. A. B. Lutas, Capoeira e Práticas Corporais de Aventura. 2a ed. Maringá: Eduem, 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA, 2019, Página inicial. <http://www.apucarana.pr.gov.br/esporte> acesso em: 02 de

setembro de 2019.

http://www.apucarana.pr.gov.br/esporte

