
Exercício Critérios/Indicadores 
Nome Nome 

  

Cambalhota à frente de 

pernas juntas 

Termina a pés juntos   

Levanta-se sem a ajuda das mãos   

Cambalhota à retaguarda de 

pernas juntas 

Queixo ao peito   

Mãos nos ombros c/ palmas viradas p/ cima   

Empurra o colchão com as mãos   

Termina com os pés juntos no colchão   

Termina em equilíbrio   

Cambalhota à frente de 

pernas afastadas 

Afasta as pernas na fase final do movimento   

Inclina o tronco à frente para se levantar   

Coloca as mãos entre as pernas e empurra o colchão p/ se levantar   

Termina em equilíbrio   

Roda 

Apoia as mãos alternadamente   

Bacia passa por cima do tronco   

Mantém as pernas afastadas e esticadas   

Observações 
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