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Atividade: Macaquinho chinês 
 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo.  
A educação física deve, assim, ser inserida no conjunto de ações 
pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento infantil, tendo enfoque 
lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Nesse sentido, algumas brincadeiras nos auxiliam no processo de aquisição de 
novos movimentos e coordenação motora.  
Convido aos pais, hoje, a continuarem participando desse mundo com seus filhos, 
proporcionando uma prática de atividades físicas divertida e enriquecedora do 
imaginário infantil. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental); 
• Desenvolver a habilidade motora; 
• Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas partes, por 

meio do movimento; 
• Trabalhar a noção espacial e a concentração; 
• Desenvolver a interação social. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Essa brincadeira pode ser realizada com toda a família. Chame todos da casa para 
se divertir.  
Primeiro deve-se escolher um local. Depois, determine dois pontos opostos no local. 
Em um dos lados, marque uma linha no chão. (Se o ambiente for à sala, por exemplo, 
utilize as paredes de um lado e de outro, onde a distância for maior). 
 
Obs.: Inicie a brincadeira explicando que no momento em que você estiver 
olhando, todos devem permanecer como uma estátua, do contrário terão que 
retornar ao ponto de partida.  
 



Encoste-se à parede, virado de costas para os outros participantes da brincadeira. 
Enquanto pronuncia a frase “Macaquinho Chinês 1 2 3”, os demais participantes 
podem caminhar em sua direção. No momento em que você se virar, todos devem 
congelar (não pode realizar nenhum tipo de movimento). Quem se mexer volta ao 
início.  
Não há necessidade de pronunciar a frase por completo a todo o momento, brinque 
com os participantes alternando a velocidade de reação.  
Quando a criança ou outro participante chegar até você, ele deve assumir sua 
posição, determinando agora o momento que você poderá caminhar na direção dele 
ou congelar, quando ele estiver olhando.  

 

Atenção! 
Para ilustrar a brincadeira, assistam ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=V53i5s2URbs 

 

Complementação: Brincar faz parte da vida e é muito importante para o 
desenvolvimento da criança. 
Por isso, para fechar nossa atividade de hoje, sugerimos que assistam ao vídeo “É 
bom ser criança” (Música de Toquinho). 
https://www.youtube.com/watch?v=N0vtVj3ZN5w 
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