
Ferramentas necessárias: 
Não é necessário material de apoio Para outras atividades, cones de marcador, giz, ferramentas de medição (rodízio, fita 
métrica).

Tarefa do Agente Especial:
Decida se as atividades serão realizadas com grupos de crianças de diferentes idades ou todos juntos. Defina como 
será a corrida ou caminhada, ou utilize várias atividades diferentes. Siga as instruções dos jogos. 

Nivelando a dificuldade: 
Aumente ou diminua o ritmo da corrida. Crie percursos com distâncias maiores ou menores. Reduza o número de cones, 
para facilitar a corrida em zigue-zague. 

Perguntas:
“Como você se sente antes de correr?” “Como está o seu batimento cardíaco antes de iniciar a corrida?” “Como 
está o batimento cardíaco no final da corrida?” 

Dicas:
Crie novos jogos de corrida, com diferentes velocidades e distâncias. 

Apoio às equipes: 
Além do projeto “The Daily Mile”, pesquise outros projetos de corrida que a escola pode se envolver. Os agentes 
especiais podem ajudar na integração e preparação de quem quiser participar desses outros programas de corrida. 

Missão: Movimento 
Ajudar as escolas a colocarem em prática o projeto “The Daily Mile” 
(15 minutos diários de caminhadas ou corridas), durante a atividades 

escolares ou nos intervalos, para que as crianças fiquem mais tempo em 
movimento e menos sentadas.

15-20
minutos

Cartão de atividade



ATIVIDADES DE MOVIMENTO

The Daily Mile
Inscreva sua escola no projeto 
“The Daily Mile”, no site 
thedailymile.pt e comece já!

Se a sua escola já faz parte 
do projeto, parabéns! Você é 
fantástico, continue assim! 

Corra e Passe
• Em linhas de 3-6 pessoas, as crianças corre pela espaço 

definido seguindo o líder. 
• Quando ouvirem o comando “Corra” o último da fila corre 

até o começo da fila e assume a liderança do grupo.
• O time continua a atividade até ouvir novamente o comando 

”Corra” e, mais uma vez, o último da fila corre para assumir a 
primeira posição do grupo e assim por diante.

• Os corredores podem correr, marchar ou caminhar, desde 
que não parem. 

• Posicione 3 a 5 cones de cores diferentes nas 
laterais do espaço onde será realizada a atividade.  
Alterne as cores (azul, vermelho, azul, vermelho).

• Na lateral oposta, posicione os cones de forma em 
uma sequência oposta. Ou seja, certifique-se de 
que o azul está oposto ao vermelho e o vermelho é 
colocado em frente ao azul, por exemplo.- 

• O time vermelho vai se posicionar na lateral que 
começa com o cone vermelho e o time azul a 
lateral oposta, atrás do primeiro cone azul. 

• Quando ouvirem um apito, os participantes correm 
em zigue zague cruzando o espaço em direção aos 
cones da cor da sua equipe, até chegar ao final dos 
cones. Passando por trás da linha lateral de cones 
eles voltam ao começo e repetem a corrida. 

Zig Zag High 5

Mais de uma criança corre ao mesmo tempo. Quando um corredor do 
time vermelho encontrar com um corredor do time azul, ele devem fazer 
um cumprimento Hi5 e continuar a correr.

Find Four Corners
4 runners start in 4 corners of the 
playground each next to a cone.
Each has a piece of chalk, they draw 
a line from their cone around the 
playground in lots of swirls and loops 
and zig zags- however they want but 
not too messy. 
They must not break their line, even 
when they cross over somebody 
else’s line. Encourage them to use all 
the space.
This is now the running route.
All runners now start at any point 
on the chalk lines and jog following 
the lines until they have visited all 

corners where the chalk lines started.
Runners can jog forwards, sideways, 
backwards or brisk walk as long as 
they travel non-stop.

Encontre os 4 cantos 
Quatro corredores começam em quatro cantos do 
playground, cada um próximo a um cone. Cada criança 
tem um pedaço de giz e, com ele, traça uma linha 
partindo do seu cone, passando por todos os cones, 
em voltas e ziguezagues - como quiser, mas não muito 
confuso. 
As crinaças devem tentar não quebrar a sua linha, 
mesmo quando passar por cima de outra criança. 
Encoraje as crianças a usarem todo espaço livre. 
As linhas traçadas serão a rota da corrida.  todos 
os corredores agora começam em qualquer ponto 
nas linhas de giz e correm seguindo as linhas até 
que tenham visitado todos os quatro cones de cores 
diferentes nos cantos onde as linhas de giz começaram. 
Os corredores podem correr para a frente, para os 
lados, para trás ou fazer uma caminhada rápida, desde 
que não parem. 


