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ATIVIDADE : Caçador 

 
 Objetivo: Desenvolver a estratégia de jogo, a agilidade e a coordenação

 
 Material: Bola ou bichinho de pelúcia.

 
 Metodologia: Um dos participantes será o caçador e 

sentados dispersos no local de atividade. O caçador terá um objeto macio nas mãos, que 
deverá arremessar nos participantes que estão sentados. As caças deverão se deslocar 
em todas as direções do local para escapar do caçad
ser um caçador, aumentando o número de

 Regra Geral: os participantes não poderão ficar em pé. Os participantes podem apoiar
mãos no chão para se locomoverem.
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Roteiro 2 junho 

Desenvolver a estratégia de jogo, a agilidade e a coordenação

Bola ou bichinho de pelúcia. 

Um dos participantes será o caçador e o restante serão as caças, todos 
sentados dispersos no local de atividade. O caçador terá um objeto macio nas mãos, que 
deverá arremessar nos participantes que estão sentados. As caças deverão se deslocar 
em todas as direções do local para escapar do caçador. Aquele que for atingido, passará
ser um caçador, aumentando o número de caçadores. 

os participantes não poderão ficar em pé. Os participantes podem apoiar
locomoverem. 

 

deficiência física 

Desenvolver a estratégia de jogo, a agilidade e a coordenação motora 

o restante serão as caças, todos 
sentados dispersos no local de atividade. O caçador terá um objeto macio nas mãos, que 
deverá arremessar nos participantes que estão sentados. As caças deverão se deslocar 

or. Aquele que for atingido, passará a 

os participantes não poderão ficar em pé. Os participantes podem apoiar as 
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