
FATORES PSICOMOTORES 1º Período  2º Período  3º Período 

EQUILIBRAÇÃO 

Equilíbrio Estático       

Mantém-se em apoio retilíneo       

Mantém-se na ponta dos pés com os olhos 
abertos (5a) 

      

Mantém-se em apoio unipedal com olhos 
abertos (6a) 

      

Mantém-se na ponta dos pés com olhos 
fechados e pés juntos (10a) 

      

Mantém-se em apoio unipedal com olhos 
fechados (11a) 

      

Equilíbrio dinâmico       

Salta a pés juntos no local (2a)       

Salta a pés juntos para baixo (2a)       

Salta a pés juntos  
  

 Frente       

Lado       

Trás       

Salta barreiras a pés 
juntos (3a) 
  

40 cm       

30 cm       

20 cm       

Salta com um só pé no local (6a)       

Desloca-se com um 
só pé 

Frente       

Trás       

Anda sobre uma 
linha 

Frente       

Trás       

Atravessa o banco 
sueco  
  

Frente       

Lado        

Trás       

Atravessa o banco 
sueco (trave estreita) 

Frente       

Lado        

Trás       

PRAXIA GLOBAL 

Motricidade Global       

Rasteja       

Gatinha       

Anda coordenadamente para a frente       

Corre coordenadamente       

Contorna pinos       

Coordenação óculo-pedal       

Chuta uma bola indiscriminadamente 
 

    

Chuta uma bola parada intencionalmente 
para um alvo (3a) 

      

Chuta uma bola em movimento 
intencionalmente para um alvo 

      

Sobe escadas com pés alternados (3a)       

Desce escadas com pés alternados (4a)       

Conduz a bola dentro dos limites de uma 
zona definida 

      



 

Costumo cotar as competências como Adquirida, Em Aquisição ou Não Iniciado. Ou ainda: 

 Nível 1 (X): O aluno não realiza a atividade, mesmo com ajuda ou após demonstrações. 

 Nível 2 (X): O aluno realiza parte da atividade necessitando de ajuda ou de demonstrações. 

 Nível 3 (X): O aluno realiza a atividade sem ajuda ou demonstração. 

 Não observado (N/O): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 

 

Conduz a bola percorrendo uma linha reta       

Contorna pinos driblando a bola       

Coordenação óculo-manual        

Bate palmas        

Lança uma bola indiscriminadamente (1a)       

Apanha uma bola 2 m       

Lança uma bola a 
um alvo com 2 mãos 

Por cima       

Por baixo       

Lança uma bola a 
um alvo com 1 mão 

Por cima       

Por baixo       

Encesta uma bola de 
ténis  

2 m 
 

    

Dribla uma bola no local       

Dribla uma bola percorrendo uma linha reta       

Dribla uma bola contornando pinos       

Legenda: A – Adquirido / EA – Em Aquisição / NI – Não Iniciado / NO – Não Observado  


