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 RESUMO 

 

Objetivo do presente artigo é analisar a possibilidade e estratégias para aplicar aulas 

de yoga em sala de aula com alunos que apresentam deficiência intelectual (DI) e 

também por ser um tema e uma forma nova de trabalho e fazer parte no ambiente 

acadêmico. Aborda as dificuldades e soluções encontradas durante a aplicação das 

aulas e alcançar resultados alcançados. 
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ABSTRACT 

 

Objective of this article and consider the possibility and strategies to apply lessons of 

yoga in the classroom with students with intellectual disabilities (DI), and also for 

being a theme and a new way to work and be part in the academic environment. 

Addresses the difficulties and solutions found during the implementation of classes 

and achieve results. 
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INTRODUÇÃO  

  

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada durante o período de estágio2, 

junto aos alunos da Classe Especial da Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha 

Neto do município de Marechal Cândido Rondon-PR. Tal pesquisa teve como 

objetivo analisar os resultados alcançados a partir da aplicação das aulas de yoga 

junto a crianças com diagnóstico de deficiência intelectual entre seis a nove anos 

perfazendo um grupo de seis alunos. 

Para contemplar o objetivo desse trabalho inicialmente apresenta-se uma 

proposta com aulas já planejada e pré-organizada para ser aplicada a um grupo de 

seis de alunos que possui dificuldades na aprendizagem com pouca concentração. 

Em seguida percebe-se que estes alunos são únicos e precisam de uma atenção e 

ação diferenciada, com linguagem adequada ao seu nível e pertinente as suas 

necessidades.  

Ao final, conclui-se que é possível aplicar aulas de yoga em sala de aula com 

alunos com deficiência intelectual desde que se respeitem as individualidades 

usando a linguagem entendida por eles e persista na proposta. 

 

 

1. O YOGA COMO CIÊNCIA: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O yoga é uma ciência muito antiga, tornando difícil precisar a sua origem. As 

lendas dizem que começou com o Deus que foi o primeiro e grande yogue. No 

decorrer dos tempos muitos homens sábios trilharam o grande caminho do yoga e 

cada um deles deixou referências para que as pessoas o seguissem. Alguns acham 

que surgiu como observação direta da natureza. Histórias indianas antigas falam 

sobre sábios virtuosos e seu modo maravilhoso de ver o mundo. Esses sábios eram 

como crianças, tudo os fascinava: o brilho das estrelas, as altas montanhas, os rios 

caudalosos, os animais ferozes, belos pássaros e até mesmo pequenos gafanhotos 

e eles os imitavam. Esses homens viviam junto à natureza Verdade praticando a não 

violência, honestidade, autodisciplina e simplicidade sendo estas a busca e 
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aplicação de suas vidas. Entre esses virtuosos da Antiguidade, o sábio Pantanjali 

estava em primeiro lugar. (RAJIV e SWATI, 2006) 

Baseando-se nas bases teóricas de que yoga é uma ciência, vê-se então a 

possibilidade de introduzi-la nos meios acadêmicos. Na França em 1985 foi 

publicado o método RYE (Recherche sur Le Yoga dans l’éducation) onde se difundiu 

pela Europa e o mundo. Em 2001, Micheline Flak mentora do referido método, veio 

ao Brasil e com ela veio o projeto de traduzir o livro para uma melhor engajamento e 

divulgação desse trabalho já executado em outros países e também foi convidada a 

participar de projetos de introdução da yoga na universidade de uma forma 

institucionalizada. A partir de 2004, a “Yoga na aprendizagem” é uma disciplina 

curricular na Universidade Federal de Santa Catarina, sendo alvo de muitas 

palestras e eventos, os quais foram realizados com o intuito de ampliar o trabalho. 

Além disso, cada dia mais vem se pesquisando e aplicando técnicas de yoga nos 

estabelecimentos de ensino em todo país, com resultados satisfatórios.  (FLAK e 

COULAN, 2007) 

No Brasil existem dois fatores que vem facilitando a recepção desta 

metodologia de ensino pelos profissionais da educação no contexto escolar, ou seja, 

uma boa parcela da população pratica yoga e não existe mais tanto preconceito 

contra estas técnicas. Além disso, a situação da educação piorou e os desafios 

aumentaram e a profissão do educador e a educação em si sofrem uma sensível 

desvalorização social. (FLAK e COULAN, 2007, p.11).   

 Assim, frente ao exposto são necessárias novas estratégias para auxiliar a 

minimizar o estresse e a crise atual presente no ambiente escolar. Neste viés, a 

inserção do yoga no processo de ensino-aprendizagem pode ser considerada uma 

destas estratégias, como será apresentado a seguir. 

 

 

2. O YOGA NA EDUCAÇÃO: ÊNFASE A EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Yoga, que significa união em Sânscrito, e que faz referência à união entre 

corpo, mente e espírito, é uma filosofia que considera o ser humano como um todo, 

e é nesta concepção que é implementado o yoga na educação. O corpo é a 

ferramenta e a morada da mente e do espírito, e deve ser cuidado para 

desempenhar harmoniosamente suas funções. E, no contexto escolar, o yoga pode 
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ser considerado como um trampolim para a aprendizagem,  visando desenvolver as 

potencialidades humanas.  

  Atualmente os professores citam a falta de concentração, a falta de 

autoconfiança e a indisciplina entre as dificuldades que atrapalham o bom 

desempenho escolar dos alunos/as. Uma das causas disto pode ser a sociedade  

exigente  a que são submetidos às crianças hoje em dia para concorrer e triunfar no 

mercado de trabalho,  precisando dar o melhor de si, muitas vezes não tendo 

condições físicas e intelectuais. 

  O yoga na educação, atualmente tem um peso significativo para o ser 

humano em formação ou até mesmo já formado. O mundo hoje se apresenta  

conturbado, levando as pessoas até mesmo as crianças a ter estilos de vida que 

causam muitos danos a saúde e ao seu bem estar, até mesmo doenças de ordem 

emocional e mental. 

Uma alternativa metodológica para enfrentar o estresse e a crise do ensino 

pode ser a utilização de exercícios simples de relaxamento e respiração, próprios do 

yoga, na sala de aula. Através de exercícios de relaxamento o aluno aprenderá a 

controlar o estresse e a ouvir melhor, assim como despertará a sua criatividade e 

recuperará a confiança em si próprio. 

Ações baseadas no yoga, movimentos e consciência corporal, respiração 

profunda, relaxamento e meditação, auxiliam muito para a liberação e organização 

da energia muscular mental, proporcionando maior conforto interno bem como bem 

estar e serenidade. Praticando diariamente na sala de aula, o aluno desenvolve 

consciência de si mesmo promovendo maior autonomia na produção escolar e em 

sua melhora na qualidade de vida. (VANIA, 2004.) 

Segundo Flak, estes exercícios beneficiam a atividade cerebral, aumentando 

a concentração e a memória. Os alunos, cansados de ficarem sentados em sala de 

aula, logo descobrem que é prazeroso e lhe dão bem estar, solicitam sua prática. Já 

para os docentes, que chegam tensos, cansados na sala, o yoga lhes proporciona 

um importante momento de relaxamento e contemplação. 

Um grande desafio na educação são alunos com necessidades especiais 

como: sensoriais, motores e mental e quando esses estão inseridos em turmas 

comuns da rede regular de ensino, denominados alunos inclusos ou que frequentam 

a outros serviços ofertados, como Classes Especiais. O professor vem encontrando 

dificuldades para fazer uma aprendizagem de qualidade, pois essas crianças são 
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mais sensíveis e possuem algumas limitações. Ainda hoje em alguns municípios a 

inclusão não aconteceu de forma total e os alunos com diagnóstico de DI 

(deficiência intelectual, antes denominada deficiência mental) frequentam Classes 

Especiais com um número menor de alunos por turma.  

Com a mudança de concepção sinalizada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº9394/96, reflexo dos movimentos internacionais pela inclusão 

social, aponta-se uma resignificação da Educação Especial, ampliando-se não 

apenas a sua abrangência desde a Educação Infantil até o Ensino Superior- bem 

como o público alvo a que se destina; alunos com necessidades especiais. 

Entende-se Educação especial como uma modalidade da educação escolar 

definida em uma proposta pedagógica, que assegura a reunião  de recursos, apoios 

e serviços educacionais especiais, organizados para apoiar, complementar, ampliar  

e, em alguns casos substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir 

a educação escolar  promovendo o desenvolvimento das potencialidades dos 

educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todos os 

níveis e modalidades da educação.  

 

2.1 A deficiência mental e a importância do yoga 

A Convenção da Guatemala, internalizada à Constituição brasileira pelo 

Decreto nº 3.956/2001, no seu artigo 1º define deficiência como [...] “uma restrição 

física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada 

ou agravada pelo ambiente econômico e social” essa definição ratifica a deficiência 

como uma situação.   

A deficiência mental constitui um impasse para o ensino na escola comum e 

para a definição do Atendimento Educacional Especializado, pela complexidade do 

seu conceito e pela grande quantidade e variedades de abordagens do mesmo. 

A dificuldade de diagnosticar a deficiência mental tem levado a uma série de 

revisões do seu conceito. A medida do coeficiente de inteligência (QI), por exemplo, 

foi utilizada durante muitos anos como parâmetro de definição dos casos. O próprio 

CID 10 (Código Internacional de Doenças desenvolvido, pela Organização Mundial 

de Saúde), ao especificar o retardo Mental (F70-79), propõe uma definição ainda 

baseada no coeficiente de inteligência, classificando-o entre leve, moderado e 

profundo, conforme o comprometimento.  Também inclui vários outros sintomas de 
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manifestações dessa deficiência como: a [...] “dificuldade do aprendizado e 

comprometimento do comportamento” o que coincide com outros diagnósticos de 

áreas diferentes. 

O diagnóstico da deficiência mental não se esclarece por supostas categorias 

e tipos de inteligências. Teorias psicológicas desenvolvimentistas, como as de 

caráter sociológico, antropológico têm posições assumidas diante da deficiência 

mental, mas ainda assim não se conseguiu fechar um conceito único que dê conta 

dessa intrínseca condição. 

A psicanálise, por exemplo, traz à tona a dimensão do inconsciente, uma 

importante contribuição que introduz os processos psíquicos na determinação de 

diversas patologias, entre as quais a deficiência mental. A definição, desenvolvida 

por Freud, pode ser definida pela limitação de determinadas atividades, causadas 

por um bloqueio de algumas funções, como pensamento, por exemplo. A debilidade 

para Lacan define uma maneira particular de o sujeito lidar com o saber, podendo 

ser natural ao sujeito, por caracterizar um mal-estar fundamental em relação ao 

saber, ou seja, todos tem algo que não conseguem ou não querem saber. Mas 

também define a debilidades como uma patologia, quando o sujeito se fixa numa 

posição débil, de total recusa de apropriação do saber. 

Além de todos esses conceitos, que em muitos casos são antagônicos, existe 

a dificuldade de se estabelecer um diagnóstico diferencial entre o que seja a 

“doença mental” (que engloba diagnóstico de psicose e psicose precoce e 

“deficiência mental’, principalmente no caso de crianças pequenas em idade 

escolar”. (SEESP/SEED/MEC, 2007, p. 14-15) (Adriana L. Limaverde Gomes, Anna 

Costa Fernandes, Cristina Abranches Mota Batista, Dorivaldo Alves Salustiano, 

Maria Teres Eglér Montoan, Riata Vieira de Figueredo, Orgs) 

Por todos esses motivos, faz-se necessário reunir posicionamento de 

diferentes profissionais nas diversas áreas do conhecimento, para entendermos o 

fenômeno mental, suas implicações e limitações. 

A deficiência mental não se esgota na sua condição orgânica e/ou intelectual 

e nem pode ser definida por um único saber. Ela é uma interrogação e objeto de 

investigação, possibilidades, alternativas e reprogramação, e o yoga pode ser mais 

uma alternativa a acrescentar para uma conquista ainda maior desses alunos  que 

venha praticar. 

 



7 

 

2.2 As etapas de Patanjali  

Atualmente o ser humano tende a se isolar, sua parafernália tecnológica o 

afasta do outro, tornando-o agressivo, com a mente carregada de toxinas estas 

fazem com que seu corpo torne-se fraco, rijo, ou até se deforme, esquece-se de 

respirar  ou respira mal, deixando sem condições ou percepção que precisa relaxar, 

para que possa se concentrar naquilo que traçou como seus objetivos de vida.  

  Um sábio chamado Patanjali mostrou o caminho que num tempo incerto, 

traçou o caminho que leva o ser humano ao pleno domínio de sua saúde física e 

mental. O descobrimento de nossas potencialidades faz-se por etapas 

cuidadosamente programadas como: Viver junto, eliminar as toxinas e os 

pensamentos negativos, boa postura, respirar bem e concentrar.  

Seguindo essas etapas, pode-se ofertar a criança ferramentas, conceitos, 

para que ela se fortaleça, tornando-se mais criativa e descubra sua potencialidade.  

 

3. METODOLOGIA 

         

Após reconhecer os efeitos benéficos do yoga, com alunos do ensino regular, 

já pesquisado, praticado e divulgado pela professora e Dra.Micheline Flak, 

entendeu-se a relevância de levar este conhecimento adiante, aplicando-o a um 

grupo de alunos com necessidades especiais. Neste intuito, a aplicação das técnicas 

vinha de encontro às dificuldades apresentadas pelas crianças, relatada pelos 

professores e direção da escola. 

O ambiente da pesquisa foi a Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto 

do município de Marechal Cândido Rondon-PR. Neste contexto, os sujeitos 

pesquisados para a construção deste trabalho foram seis crianças entre sete a nove 

anos de idade, Andrio, Natali, Marcos, Natanael, Juca e Samuel, atendidos em 

Classe Especial, com diagnóstico de DI. Explica-se, entretanto, que alguns têm 

assoiado outros diagnósticos como: Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).  

A opção por esta turma deu-se pelo fato de ser uma turma pequena e após o 

contato com relatórios e pareceres escolares e entender a dificuldade de 

concentração, flexibilidade, respiração e aprendizagem do grupo. 

Ao iniciar o trabalho levou-se a proposta aos sujeitos da pesquisa e a equipe 

pedagógica da escola, ambiente da pesquisa, colocando-se que se tratava de aulas 

com conto de histórias, exercícios de respiração, movimentos corporais e de 
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relaxamento que podem ser praticados, alguns minutos, na sala de a aula, onde 

todos podem fazer, sempre respeitando suas limitações e individualidades. 

As aulas foram ministradas em sala de aula, com duração de quarenta 

minutos cada aula, duas vezes por semana, por um período de dois meses, 

perfazendo um total de vinte encontros. Foram usados diversos materiais como: 

tapete emborrachado, aparelho de som e material didático pedagógico. 

Conforme as aulas foram fluindo algumas mudanças e formas de agir foram 

necessárias, tais como: exigir mais do aluno, solicitar o auxilio da professora 

regente, usar de outros materiais e até mesmo mudar as estratégias.  

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Nos primeiros encontros, após explanação aos educandos sobre o que seria 

feito, deu-se inicio as praticas de forma verbal com demonstrações dos passos a 

serem seguidos, solicitando que os mesmos repetissem. Grande foi a dificuldade, 

pois todos riam, corriam na sala, falavam o tempo todo e percebeu-se que havia um  

líder pois o que o mesmo fazia os outros o imitavam, então chamou-se a atenção 

deste para as práticas junto com a professora, mas os resultados foram mínimos. 

Observou-se que um dos alunos negava-se a participar isolando-se em um canto da 

sala sempre mexendo em algo, desde bolsa da professora, brinquedos, cartazes e 

pouco falava, segundo a professora ela precisa ficar atenta a ela o tempo todo, pois 

quando menos espera ele tirava as peças de joguinhos das caixas misturando-as, foi 

o que tinha acontecido no primeiro dia que teriam aula de yoga. Este aluno também 

não permitia ser tocado, mesmo pelas professoras. 

 Alguns relatos dos alunos: 

“[...] eu não quero fazer isso. 

“[...] estou cansado. 

  As aulas eram planejadas previamente, seguindo as cinco etapas, com 

ênfase em todas elas de forma igual, porém foi impossível aplicar, devido a 

hiperatividade e a pouca capacidade de concentrar-se, do grupo. 

Após o terceiro encontro percebe-se a necessidade de estratégia de interação 

com o grupo, como a linguagem e tom de voz. Na aplicação das aulas, diminui-se o 

tempo, solicitou-se ajuda da professora regente em tempo integral e passou-se a 

ministrar as aulas de forma que iniciasse com algum material concreto, partindo de 
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temas atrativos a eles e conforme estava o humor deles a aula preparada era 

mudada ex: ao chegar percebia-se que estavam muito exaltados então iniciava-se 

com musica rápida ou movimentos onde pulavam, rolavam no chão, sacudiam-se e, 

gritavam, então, passava-se para respiração com material manipulável, e/ou então 

aplicava-se uma série de movimentos corporais de forma sequencial e no final um 

rápido momento de concentração, observando algo atraente na sala ou fora dela, 

também teve-se a preocupação em levar essências apropriado a eles para que 

cheirasse. Também a professora regente permanecia ao lado do aluno que se 

negava a participar, instigando-o juntamente com a aplicadora, através de estímulos, 

leves toques, palavras carinhosas e suaves ou mostrando a ele como fazia. 

 Foram necessárias algumas aulas para entenderem os movimentos 

corporais, pois quando se falava “vamos fazer a postura do cachorro” saiam 

imitando o latido, andando de quatro apoios e assim sucessivamente sempre que 

citava um animal. Os termos começaram a ser usado a partir do quinto encontro,  

todos gostavam da palavra yoga, citavam com alegria, também  se tornou mais 

agradável a aplicação e pode-se perceber mais participação, inclusive do menino 

que antes se isolava. Observou-se gostarem de histórias. Após a mudança nas 

aulas e a partir do quinto encontro as aulas fluíram bem , a professora regente não 

mais permanecia auxiliando,o aluno passou e participar e deixava ser tocado e 

também  tocava no rosto da aplicadora bem como de seus colegas. Ao serem 

questionadas nos últimos encontros as respostas foram: 

“[...] eu gosto muito de fazer yoga”. 

“[(...] eu gosto de fazer aquela do Ha)” 

“[...] eu gosto de deitar e escutar as historinhas de ir na floresta”. 

           “[ ...] eu gosto mais do exercício da cobra”. 

  Segundo relato da professora; após a aplicadora ter mudado a forma de dar 

aulas sendo mais dinâmica com a utilização de materiais palpáveis, percebeu-se 

mudanças de comportamento dos alunos, principalmente na concentração e 

respiração. Quando eles estavam mais agitados em sala de aula, no dia a dia 

solicitavam para serem feito algumas práticas de Yoga. Paravam, e começavam a 

respirar calmamente. E assim, podíamos retornar às atividades escolares. Os 

resultados foram visíveis e sugiro que a professora dê continuidade às práticas de 

Yoga, para as crianças de forma geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O yoga considera o homem como um todo, enquanto a abordagem na 

educação é fragmentada como; educação intelectual, educação moral, educação 

física, educação social e com formas de pensar e  técnicas diversas de aplicação.  O 

verdadeiro valor da educação não se baseia em teoria, mas na prática. (CHAROTE, 

2002). 

Portanto os educandos com deficiência intelectual necessitam de práticas 

mais dinâmicas, ações diversas, repetições e insistência, para obter resultados 

positivos. Observou-se melhor concentração, flexibilidade uma maior dedicação e 

conservação pela natureza e principalmente o amor e respeito ao seu semelhante.  

 Também indica que yoga é possível e os alunos são capazes de se apropriar 

e fazer mudanças em sua vida escolar, familiar e social.  

Umas das dificuldades encontradas foi o pouco material, livros na área de 

yoga para crianças com necessidades especiais, mas com o conhecimento e 

adaptação sempre respeitando as individualidades e limitações é possível dar 

continuidade, criar e obter resultados fantásticos com eles. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – AULAS APLICADAS 

AULA1 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 

DATA: 25/09/2012 

TURMA: DI                         MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 06 

PROFESSORA: Lucidalva 

Iniciar saudando-os e agradecendo por estarem conosco neste dia. 

Sentar-se, dar liberdade para que se sentem conforme se sentiram mais confortável 

sem qualquer desconforto. 

Fazer 3 respirações para descontrair o corpo  orientando que para que quando 

exalar solte o corpo, relaxe.  

Fazer uma conversa, antes perguntar; Porque estamos aqui? O que eles esperam 

das aulas de yoga ou que acham que é yoga? 

Após o primeiro diálogo, fazer uma pequena explicação do que faremos e como 

serão ministradas as aulas. Fazer algumas colocações contrato ou regras como: 

 - Roupas e calçados para a prática. 

- Cuidados com o meio ambiente das aulas, objetos, banheiros, plantas, livros etc. 

 - Horários, respeitar. 

 Retomar a respiração, mudar a forma de sentar, caso estejam cansados. 

YOGA -----------UNIÃO----------CORPO----------MENTE-------------ESPIRITO---------- 

  Por isso todos os movimentos que fizermos com nosso corpo serão com cuidado, 

sem se machucar sem forçar mais que você pode, com consciência.  

HISTÓRIA: 
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 Certa vez a milhares de anos muito longe daqui num lugar chamado Índia, 

(se der levar o globo ou mapa) uns senhores muito sábios viviam livres na natureza.  

 Um dia um deles já com seu cabelo branco observavam os animais, plantas 

que estavam perto dele, então chamou um de seus amigos e falou: 

- Amigo, há muitos anos nós olhamos para os animais e comentamos a forma 

deles caminharem, voarem, se alimentarem e nunca nos demos conta como eles 

são felizes tranquilos saudáveis e fortes. Seu amigo concordou logo com a 

colocação do colega. 

 - Ai o amigo sugeriu: 

-Vamos tentar imitá-los, para vermos se conseguimos ficar tranquilos, fortes e 

saudáveis como eles? 

- Seu amigo chamou os outros e falou da ideia, inicialmente acharam 

estranha, tudo aquilo, mas concordaram. 

 E foi o que fizeram, a partir daquele momento começaram andar pela 

natureza que era bela e exuberante e obervavam o movimento dos animais, o voo 

tranquilo dos pássaros, as árvores frondosas com suas raízes firmes no chão e o 

balançar de seus galhos, e tentavam fazer igual. Perceberam como era boa. 

Levantavam cedo e só para sentirem o vento suave tocar sua pele, observar os rios 

que seguiam sua trajetória com determinação, limpando a sujeira que tinha no seu 

leito nas suas berradas. 

E por muitos anos esses senhores e os filhos deles, passaram a imitar os  

animais e toda a natureza e foram percebendo e sentindo que seus corpos ficavam 

mais fortes,  sua saúde melhorou e ficaram mais tranquilos  e confiante em si 

mesmos, e que eram muito bom a paz que eles sentiam, era gratificante, então 

começaram espalhar para outros lugares e foi ai que nasceu a YOGA 

  Voltar à respiração e assoprar lentamente 5 vezes. 

AQUECIMENTO: 

Consistem que sempre antes de iniciar os movimentos corporais precisamos 

aquecer nossa musculatura, articulações. 
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Vamos dar uma boa espreguiçada. Já viram como um GATO faz alongar a 

coluna, espichando-a, rolar o corpo livremente, segurar os pés fazendo um rolinho, 

role para frente e para trás, cheirar o chulé. De pé, pernas afastadas, joelhos 

esticados, tronco para frente e para trás. 

Fechar os olhos e sentir seu corpo, cabeça, pescoço, ombros, tórax, 

abdômen, quadris, pernas e pés. Agora olhar-se por dentro, estomago como está, 

coração, sente alguma dor, mal estar, está tudo bem? 

Fazer respirações e assoprar lentamente 5 vezes.  Muito obrigado 

 

 

AULA 2 

 ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 

DATA: 27/09/2012 

TURMA: DI                         MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 06 

PROFESSORA: Lucidalva 

Iniciar saudando-os e agradecendo por estarem conosco neste dia. 

Sentar-se, dar liberdade para que se sentem conforme se sentiram mais confortável 

sem qualquer desconforto. 

Fazer 3 respirações para descontrair o corpo  orientando que para que quando 

exalar solte o som de assopro lentamente. 

AQUECIMENTO; 

Consistem que sempre antes de iniciar os movimentos corporais precisamos 

aquecer nossa musculatura, articulações. 

Exercícios de Sensibilização, concentração e flexibilidades. 
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Sentar-se na cadeira, não usar o encosto, arrumar postura. 

Movimentar a cabeça, como dizendo sim/não ( soltar vértebras) 

Respirar profundamente, levantando e abaixando os braços, fazer respiração 

profunda e soltar o som AAAAAAAAAAAAAA, por 3 vezes. 

Movimentar os quadris para frente e para trás depois direita e esquerda( procurando 

não mexer o restante do corpo) 

Girar o ombros 3 vezes para frente e para trás. 

Movimentos com o nariz, inicialmente para cima para baixo, círculo pequeno e 

aumentar gradativamente. 

Esticar o braço e olhar para o dedo polegar sem mexer a cabeça, movimentos só 

dos olhos para cima/baixo/direita/esquerda. Olhar longe. 

Respirar, alongar coluna empilhar vértebras, levantar braço direito, inspirar 

inclinando para lado esquerdo olhar para a mão e depois fazer o mesmo para outro 

lado. 

Levantar pernas, abaixar/ abrir/abrir/fechar, por 3 vezes. 

Esticar pernas para frente ora uma ora outra.  

Colocar pé esquerdo sobre coxa direita massagear o pé/dedos//sola, dar batidinhas 

na sola entrelaçar dedos mãos e pés e puxar frente atrás, massagear pernas, coxas, 

segurar perna como se fosse um bebê e beijar. 

Encerrar agradecendo o corpo saudável que possui, pois mesmo é casa que guarda 

e protege nossa alma. 

RELAXAMENTO: na cadeira, sentar-se bem confortável, pés no chão, fazer 

respirações e ir soltando o corpo parte por parte iniciando dos pés.( tentar fechar os 

olhos) 

Muito Obrigada 
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AULA 3 

 ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 

DATA: 02/10/2012 

TURMA: DI                         MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 06 

PROFESSORA: Lucidalva 

Sentar-se confortavelmente, fazendo respirações profundas e calmas, 3xs. 

Fechar os olhos e sentir seu corpo, cabeça, pescoço, ombros, tórax, abdômen, 

quadris, pernas e pés. Agora olhar-se por dentro; estomago como está, coração, 

sente alguma dor, mal estar, está  tudo bem? 

Fazer respirações alternadas contando a história da menina que buscava flores à 

sua mãe.   

De pé: Aquecer a musculatura; pescoço, ombros, mãos, dedos, pernas e pés. 

Posição da montanha:  

Fique em pé, com o corpo ereto. Una os joelhos. Conserve os calcanhares e dedões 

dos pés unidos.  Estique os braços para baixo, com as palmas das mãos viradas 

para as coxas. 

Estique os joelhos e cotovelos. Estufe o peito. Leve os ombros para trás. Olhe para 

frente. Isto é Tada-asana 

Levante os braços para cima da cabeça. Junte as palmas das mãos. Isto é Urdhva  

 Sentados, posição ereta, colocar um pé, na coxa  ou joelho, levantar  um braço  

outro na barriga e  inclinar para o lado, depois para o outro . 

Esticar uma perna e tentar segurar o dedão do pé, um lado depois o outro. 

Levantar uma perna e abraçar, segurar por alguns segundos depois o outro. 

Deitar e fazer  a torção , para um lado e depois  para o outro.  
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Relaxamento: 

Livro: De Bem com a Vida pg  145,  

Quando falar do presente para a natureza, deixá-los imaginar, ou com alguém que 

queira fazer as pazes, pedir desculpas, ao seu amigo, seus pais, professores, o que 

você diria a estas pessoas. 

Concentração: sentar-se calmamente e ouvir barulhos fora que não são da natureza, 

barulhos longe também. 

SLAVIERO, LUCIA VANIA; De bem com a vida na escola - São Paulo-Ground,2004 

 

AULA 4 

 ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

DATA: 04/10/2012 

TURMA: DI   

Nº DE ALUNOS: 6 

PROFESSORA: Lucidalva  

Iniciar, acalmando-os, soar o nariz, respiração, por 3 xs, fazer com que todos 

acompanhe, sentados no chão.  

Respiração do Homem Aranha – soltar o barulho  5 xs 

 Aquecimento cabeça, ombros, costas pernas (passos básicos).Andar de quatro , 

rolar, baratinha desesperada. 

Antes de iniciar a história lembrar as posturas com eles, fazer os estalinhos com a 

língua. 

Hoje vou contar uma história a você.  

Certa vez em um sitio vivia um senhor já bastante idoso, que morava sozinho, 

chamado Seu Juca. Ele tinha uma casa confortável e em sua cozinha tinha um 
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fogão a lenha que nos dias frios aquecia seu corpo e sua casa e ele gostava de 

fazer o fogo e ficar em frente, olhando para a lenha queimar e fazer uns estalinhos, 

isso o acalmava (fazer com eles com a língua os barulhinhos, mas às vezes ele 

ficava tão distraído e não percebia que o fogo quase se apagava ai ele dizia “eu não 

posso deixar acabar o fogo, pois não tenho mais fósforos em casa e então 

começava assoprar rápido e percebeu que só estava espalhando as cinzas e 

sujando sua casa, então decidiu assoprar devagarzinho (inspirar e assoprar 

lentamente por 4 vezes) e o fogo novamente começou a estalar. Ai ele percebeu que 

já era tarde e precisava tratar seus animais,eles estavam com fome. Vestiu um 

casaco e saiu para o pátio. Logo na escada estava o Nico seu cachorro que era 

muito seu amigo, ficava cuidando a porta e esperando que seu Juca viesse para 

fora, assim que o viu,  começou a fazer dengo, dar uns latidinhos de felicidade e 

balançar o rabo ( ficar de quatro apoios e alongar-se imitando um cachorro, latir em 

tom baixo, , alongar braços), mas logo sentindo ciúmes apareceu Sansão um 

gatinho muito mimoso e fofo, se esfregando nas pernas de seu Juca todo manhoso( 

postura do gato).Seu Juca fez um carinho no cachorrinho e no gato e continuou 

andando, olhando para longe no lago que havia próximo a sua casa, um bando de 

cegonhas que buscavam alimento na água( postura da cegonha). Seu Juca 

continuou andando, desatento, de repente, chutou algo meio mole , achou que fosse 

uma bola,mas  pensou “aqui não tem bola não mora nenhuma criança”, mas quando 

olhou direito percebeu que era um enorme sapo de cor escura ai Seu Juca falou:  

_ Desculpe sapo eu não vi você (fazer postura do sapo). O sapo se ajeitou e 

saiu em disparada pulando.  

 Seu Juca foi para casinha onde guardava os alimentos das vacas e cavalos. 

Entrou e foi logo pegando o balde para colocar a ração e ai percebeu que estava 

pesado, olhou dentro e levou o maior susto de sua vida, adivinhe o que tinha no 

balde? (deixá-lo pensar e argumentar) se alguém acertar, continuar. (fazer postura 

da cobra) então seu Juca pegou o balde cobriu com um saco e levou no mato, 

próximo a sua casa. Quando soltou-a percebeu que não era venenosa e falou: 

- Vá cobra, para o mato que é seu lugar, sua casa. Fique ai com suas amigas e 

família. E a cobra mais que depressa, rastejou sumindo por entre as folhas. Então, 

ele voltou e tratou seus animais, com tranquilidade, mas como era muitos  ele ficou 
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cansado e com calor. Então decidiu descansar e se refrescar na sombra de uma 

linda árvore que tinha em seu pátio. Parou tirou seu casaco e ficou olhando para 

seus galhos e percebeu como ela era grande e forte, com um verde lindo em suas 

folhas. (postura da árvore). Descansou um pouco e voltou para dentro de sua casa, 

olhou para seu fogo, colocou mais lenha e sentou olhando para as chamas achando-

as muito linda em sua cor alaranjada com vermelho (sentar com eles e acender a 

vela e pedir que olhem para a chama da vela por alguns segundos) E ai seu Juca 

levantou-se e foi limpar sua casa e fazer seu almoço, sentindo-se muito tranquilo e 

feliz.  

Repetir todas as posturas ESTALINHOS-CACHORRO-GATO- CEGONHA-SAPO-

COBRA-ÁRVORE. 

Relaxamento (ouvir a musica Barulho da chuva) 

Namastê 

 

AULA 5 

ESCOLA MUNICIPAL  BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

Data: 09/10/2012 

TURMA: DI   

Nº DE ALUNOS: 6 

PROFESSORA: Lucidalva  

Iniciar com a respiração do homem aranha. Vamos brincar que somos ele, fazer o 

barulhinho.  

Iniciar posturas, repetindo as posturas das aulas anterior , ver o que eles lembram,  

Em pé postura de equilíbrio (cegonha) ficar num pé só,  de dois em dois com o pé no 

tornozelo. Fazer para os dois lados.  

Voltar-se na posição Tada- asana,  
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Orelhas de elefante,  

Falar de a aula anterior repetir, posturas, sapo, cobra. 

Sentar-se no tapete colocar pés juntos, esticar pernas,  inspirar, exalar,  arrumar 

postura das costas, olhar para esquerda/ direita/ cima/ baixo/ levantar os braços, 

dobrar o corpo para frente com braços levantados . 

RELAXAMENTO 

Deitar-se no chão, soltar o corpo, nomear partes do corpo, contar a história do ninho 

(pág.126) 

CONCENTRAÇÃO: 

Colocar CD com som de água,  

Pedir que se sentem tranquilamente, feche os olhos e ouçam os som da cachoeira. 

 

LOCATELI, CRISTINA; Agressividade Infantil, relax e reprogramação emocional 

para crianças-São Paulo- Sucesso -2004 

 

 

AULA 6 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                                TURNO: MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 6 

PROFESSORA: Lucidalva  

Objetivo geral: 

Levar a criança ao desenvolvimento psicomotriz através das atividades lúdicas do 

yoga. 
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Objetivo Específico: 

Observar seu equilíbrio corporal e ser capaz de controlar seus impulsos. 

Fortalecer a barriga. Promover o estiramento do sistema muscular das coxas e 

coluna. 

Obs. Ficar atento para que a coluna fique reta e não se curve. 

Iniciar aquietando-os  com respirações  lentas e profundas. 

Com canetões, desenhar em caixinhas de fósforos, já ancapadas anteriormente, 

uma casinha. 

Atividades físicas: 

Antes falar da tartaruga, quem conhece, onde ela vive como é o corpo dela. 

As crianças engatinham e carregam nas costas a casinha que desenharam, 

cuidando para não cair. A tartaruga caminha bem devagar, pois ela carrega sua 

casa nas costas. 

Passar por baixo da mesa, por cima de um rolo, fazer curvas se abaixar e levantar ( 

exercício de equilíbrio e destreza) 

Sentar-se, abrir e fechar as penas, cuidar para que a coluna fique ereta, boa 

postura, pegar a ponta do dedão do pé direito com a mão esquerda, e trocar de lado, 

estimulando-os a esticar a pernas. 

De barriga para baixo, pegar nos tornozelos e tentar levantar o tronco, primeiro uma 

perna depois outra e as duas juntas, relaxar, respirar e exalar.  

RESPIRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO 

Aquietá-los com respirações, ir para fora da sala e sentir cheiro das flores, inspirar, 

exalar, observar as cores a beleza do jardim da escola,  ao voltar para sala, sentar-

se em círculo e falar sobre a preservação do mesmo.  Muito Obrigada! 
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AULA 7 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                          TURNO: MATUTINO 

Nº DE ALUNOS:  6 

Data 11/10/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Objetivo geral: 

Levar a criança ao desenvolvimento psico –motriz  através das atividades lúdicas do 

yoga. 

Objetivo Específico: 

Melhorar a atenção e concentração. 

Estimular a pratica de movimentos corporais com dedicação. 

Iniciar com  pránáyámas: Respirações.Com flocos de isopor com formato de S antes 

falar da letra, ver quem tem no nome a letra, pegar, sentir, apertar, .Colocar em cima 

da mesa e inspirar e ao expirar assoprar lentamente fazendo o isopor de 

movimentar, repetir por algumas vezes, 

Sentados nas cadeiras em circulo, executar: 

 Arrumar posturas, sentar com a coluna ereta, pés no chão,  virar a cabeça para 

esquerda, direita , baixo para cima, e rotação de pescoço.  

 Inspirar  impulsionando o abdome para frente, expiração para trás, 3xs 

Levantar os braços, abaixar, inspirar levantando expirar abaixar.  

Levantar o braços e inclinar o corpo  para o lado, depois para o outro  2xs, lembrar 

de inspirar a cada movimento. 

Trabalhar as pernas: 

Antes movimentar os pés, rotação do tornozelo, frente e atrás.  
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Esticar para frente, baixar, 2 vezes 

Abrir e fechar as pernas, tentar compassar, levantar o mais alto que puder. 

Puxar uma perna para perto do corpo, segurar firme, depois a outra, 2xs,  

Auto  massagear, e por final, abraçar o joelho e beijar. 

Passar creme na mão para cheirar, pedir que massageie o rosto no rosto.  

Relaxamento: Deitar a cabeça sobre a mesa e olhar seu colega primeiro o da direita 

depois da esquerda. 

 Obs: Entregar um Bombom a ele pelo dia da criança. 

 MUITO OBRIGADA 

 

AULA 8 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI   

Nº DE ALUNOS: 6 

Data: 16/10/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Conversar sobre a aula anterior, se alguém sentiu dores. 

RESPIRAÇÃO: Colocar uma gota de óleo perfumado no dorso da mão e pedir para 

cheirar inspirando lentamente e exalar por 5 xs. 

ASANAS: 

De pé  aquecer: pescoço, ombros, mãos dedos, cintura, pés. 

Todos sabem o que é uma montanha? 

Lá Índia um lugar bem longe daqui tinha uma montanha bem alta e o povo de lá 

acreditava que lá bem no topo da montanha morava  um rei, com sua esposa e seu 
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filhinho e que se alguém conseguisse chegar  lá no topo esse rei fazia uma mágica e 

as pessoas ficavam fortes e grandes  então todos os dias elas tentavam subir a 

montanha pois queriam ser fortes, saudáveis, inteligentes  e aprender muitas coisa. 

Posição da montanha: Fique em pé, com o corpo ereto. Una os joelhos. Conserve os 

calcanhares e dedões dos pés unidos.  Estique os braços para baixo, com as 

palmas das mãos viradas para as coxas. 

Estique os joelhos e cotovelos. Estufe o peito. Leve os ombros para trás. Olhe para 

frente. Isto é Tada-asana 

Levante os braços para cima da cabeça. Junte as palmas das mãos. Isto é Urdhva  

Hasta-asana 

SINTA-SE FIRME E ALTO COMO UMA MONTANHA 

Respiração-assopra 

Soltar ombros relaxar- Orelhas do Elefante. 

Arrumar postura; 

Equilíbrio: postura da cegonha- antes conversar sobre a cegonha. Sabem porque a 

cegonha fica num pé só? Como ela está sempre na água ela alterna os pés para 

aquecê-los. 

.Levantar uma perna e os braços depois outra perna, permanecer por alguns  

segundos.  

Levantar a perna e baixar os braços até a cintura deixando a mão solta, alternar. 

Postura da râ- Abaixar e sentar entre as pernas, mãos para baixo e depois em frente 

ao peito. Levantar.  

RELAXAMENTO:  

Após relaxar o corpo parte por parte, levá-los a imaginar que estão numa floresta, 

onde sobem uma montanha muito alta e de lá olham a natureza. 

CONCENTRAÇÃO: 
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FAZER UM CIRCULO NO QUADRO E PEDIR QUE OBSERVEM POR ALGUNS 

MINUTOS. ESFREGAR UMA MÃO NA OUTRA E COLOCAR EM CIMA DOS 

OLHOS. 

MUITO OBRIGADA – NAMASTÊ- EXPLICAR O QUE QUER DIZER  APALAVRA 

 

AULA 9 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI   

Nº DE ALUNOS: 6                          Data: 18/10/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Iniciar com uma observação fora da sala de uma árvore, partes, dela, raízes, folhas, 

frutos, sombra. 

Voltar para sala e desenhar uma árvore. 

. Sentar-se confortavelmente, em seus tapetes, mostrar como podem sentar 

(posição de lótus) deixando-os a vontade para tentar. Trabalhar  respirações 

profundas e calmas,com AH   3xs. 

Fechar os olhos e sentir seu corpo, cabeça, pescoço, ombros, tórax, abdômen, 

quadris, pernas e pés, perceber se estão confortáveis. Fazer respirações e assoprar 

lentamente 5xs 

Parar e ouvir uns segundos da música tentando identificar um tipo de instrumento.  

Vamos nos colocar na posição de uma sementinha, (recolher-se). Relatar a história 

da árvore pág  44. 

Levantar e  colocar-se na posição da árvore. 

Dobre o joelho direito. Coloque a sola do pé direito na parte interna superior da coxa 

esquerda. Apoie as mãos nos quadris. Estique os braços junte as palmas das mãos, 
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pode fazer com o colega para ficar mais fácil. Volte a posição Tada- asana, fazer 

para o outro lado. 

Imagine que vc é uma árvore, alta com raízes profundas. 

Ainda de pé, flexionar um pouco os joelhos, juntar as mãos com os dedos 

indicadores em haste e olhar para cima. Voltar a postura Tada-asana 

Mudar postura sentar-se sobre calcanhares, com cuidado, levantar tronco, ficar nas 

pontas dos pés  ( equilíbrio) 

Sentar-se no tapete colocar pés juntos, esticar pernas,  inspirar, exalar,  arrumar 

postura das costas, olhar para esquerda/ direita/ cima/ baixo/ levantar os braços, 

dobrar o corpo para frente com braços levantados 3xs. 

Deitar-se virar de barriga para cima Posição da cobra, cuidando para não levantar 

muito.  

Colocar mãos embaixo da testa para relaxar.  

Virar de costas, levantar pernas, mexer os pés, retornar.  

RELAXAMENTO : A ÁRVORE pág. 87 livro Agressividade Infantil ( fazer a leitura em 

tom de voz calmo e suave, colocar música suave. 

 Namastê 

 

LOCATELI, CRISTINA; Agressividade Infantil, relax e reprogramação emocional 

para crianças-São Paulo- Sucesso -2004 

 

AULA 10 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI  

Nº DE ALUNOS: 06                             IDADE : entre 6 a 9 anos. 
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23/10/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Iniciar acalmando-os, soar o nariz,  respiração, por 3 xs, estimulá-los a acompanhar.  

 Sentados no chão, em seus tapetes.  

 Distribuir uma folha sulfit para fazer a dobradura de um barco. Antes, aproveitar o 

folha e fazer  respirações a cada passo da dobradura. Quando terminar falar sobre o 

barco. 

Deitar-se, fazer posturas com as pernas, levantar, abrir, fechar, e por último fazer a 

baratinha desesperada.    

Acalmar-se colocando o barquinho sobre o abdômen  e fazer respirações , o 

barquinho sobe , o barquinho desce, repetir por algumas vezes. 

Manter-se deitado e iniciar o relaxamento:  

Deitar-se em Shavasana (posição do morto para eles; boneco de pano) com as 

pernas e braços relaxados ao longo do corpo e os olhos fechados. Pedir para 

imaginarem que o barquinho vai navegar sobre seu corpo. Eles devem fixar a 

atenção nas partes mencionada e imagina-la. Começar por um lado do corpo, como; 

pé direito, perna (como alguns dos alunos,  ainda não tem  os conceitos 

estabelecido de sua  lateralidade  mencionar um pé eles escolhem por onde querem 

começar, depois vá para o outro lado, lentamente. Por fim dizer que o barquinho  

navega nos braços, nas duas pernas, assim por diante até chegar na cabeça. Pedir 

para imaginar que estão num lugar bem bonito, com flores perfumadas e o perfume 

delas ajuda a tiram a sensação de cansaço. Ai vem um arco-íris que envolve seus 

corpo e trazer uma sensação boa de felicidade. Fiquem sentindo um pouco esse 

momento bom. Silenciar por alguns segundos. Agora comece a mexer sua boca, 

respire, vamos sair da imaginação e pensar NE sala que vocês estudam, mexam as 

mãos , pés, espreguice bastante como se estivesse acordando de manhã, muito 

bem, vão sentando devagarzinho. 

 Vamos colocar nossa mão na frente do peito e dizer ”Muito obrigado” 
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Duração 20 minutos total da aula. 

 

AULA 11 

ESCOLA MUNICIPAL  BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                            MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 6 

Data 25/10/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Objetivo geral: 

Levar a criança ao desenvolvimento psico –motriz  através das atividades lúdicas do 

yoga. 

Objetivo Específico: 

Aliviar tensões, lubrificar articulações. 

Melhorar postura e concentração. 

Estimular o aparelho auditivo 

Iniciar aquietando-os com respirações  lentas e profundas.  

Chacoalhar-se 

Em pé: pés firmes no chão, joelhos semiflexionados.  

OBS; quanto mais afastados e firmes os pés estiverem, mais livre o corpo se sente 

para mover-se. 

Como uma árvore de raízes fortes. Chacoalhar-se para os lados como se fosse uma 

molinha. 
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Imaginar um água escorrendo pelo seu corpo, Banho, cachoeira, e todas as tensões, 

tristezas, preguiças, raivas, desânimos, tristezas  escorrem junto com a água e vão 

embora. 

Atividades físicas: 

Atividades da apostila pg 9  

Fazer as posturas: Saudação ao Sol.  Livro Yoga para Crianças pg 61 

RESPIRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO 

 Sentados, ouvir a música barulho da água,  

CHANCHANI , SWATI- CHANCHANI RAJIV- ioga para crianças, um guia completo e 

ilustrado de Ioga incluindo Manual para pais e professores-São Paulo: Madras, 2006 

 

AULA 12 

ESCOLA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI   

Nº DE ALUNOS: 6 

 Data: 25/10/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Conversar sobre a aula anterior, se alguém sentiu dores. 

RESPIRAÇÃO: Colocar uma gota de óleo perfumado no dorso da mão e pedir para 

cheirar inspirando lentamente e exalar por 5 vezes. 

ASANAS: 

De pé  aquecer: pescoço, ombros, mãos dedos, cintura, pés. 

Todos sabem o que é uma montanha? 
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Lá Índia um lugar bem longe daqui tinha uma montanha bem alta e o povo de lá 

acreditava que lá bem no topo da montanha morava  um rei, com sua esposa e seu 

filhinho e que se alguém conseguisse chegar  lá no topo esse rei fazia uma mágica e 

as pessoas ficavam fortes e grandes  então todos os dias elas tentavam subir a 

montanha pois queriam ser fortes, saudáveis, inteligentes  e aprender muitas coisa. 

Posição da montanha: Fique em pé, com o corpo ereto. Una os joelhos. Conserve os 

calcanhares e dedões dos pés unidos.  Estique os braços para baixo, com as 

palmas das mãos viradas para as coxas. 

Estique os joelhos e cotovelos. Estufe o peito. Leve os ombros para trás. Olhe para 

frente. Isto é Tada-asana 

Levante os braços para cima da cabeça. Junte as palmas das mãos. Isto é Urdhva  

Hasta-asana 

SINTA-SE FIRME E ALTO COMO UMA MONTANHA 

Respiração-assopra 

Soltar ombros relaxar- Orelhas do Elefante. 

Arrumar postura; 

Equilíbrio: postura da cegonha- antes conversar sobre a cegonha. Sabem porque a 

cegonha fica num pé só? Como ela está sempre na água ela alterna os pés para 

aquecê-los. 

.Levantar uma perna e os braços depois outra perna, permanecer por alguns  

segundos.  

Levantar a perna e baixar os braços até a cintura deixando a mão solta, alternar. 

Postura da râ- Abaixar e sentar entre as pernas,  mãos para baixo e depois em 

frente ao peito. Levantar.  

CONCENTRAÇÃO: 

FAZER UM CÍRCULO NO QUADRO E PEDIR QUE OBSERVEM POR ALGUNS 

MINUTOS. ESFREGAR UMA MÃO NA OUTRA E COLOCAR SOBRE OS OLHOS. 
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AULA 13 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                            TURNO: MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 6 

Data 06/11/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Objetivo geral: 

Levar a criança ao desenvolvimento psico –motriz  através das atividades lúdicas do 

yoga. 

Objetivo Específico: 

Melhorar a atenção e concentração. 

Iniciar saudando-os e agradecendo por estarem conosco neste dia. 

Sentar-se, dar liberdade para que se sentem conforme se sentiram mais confortável 

sem qualquer desconforto. 

Fazer 3 respirações para descontrair o corpo  orientando que para que quando 

exalar solte o corpo, relaxe.  

 Fazer aquecimento Pescoço, cabeça, ombros, cintura, pernas, chacoalhar o corpo 

deixá-lo mole. Dar alguns chutes de caratê com braços e pernas soltando o sopro 

há. 

ASANAS  

PÁSSARO TURMA  

ANDORINHA 

RECITAR  

SOU UMA LEVE ANDORINHA 
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FICO SEMPRE ESTICADINHA 

BEM FUNDO VOU RESPIRAR.  

PARA BEM ALTO VOAR 

A CADA FRASE LEVANTAR UM BRAÇO APÓS FAZER JUNTO FALAR DA 

ANDORINHA E DEPOIS UM FALA A FRASE OUTRO FAZ. 

 CONCENTRAÇÃO 

SENTAR E FALAR SEU FOSSE UMA ANDORINHA EU IA VIAJAR E LEVAR 

COMIGO UMA MALA E DENTRO DELA EU LEVARIA ... FAZER ALGUMA 

RODADS E MEMORIZAR. 

BATER PALMAS E VER EM QUANTAS SILABAS SEPARAMOS A PALAVRA 

ANDORINHA 

RESPIRAÇÕES 5 VEZES 

DE PÉ RECITAR AS ESTROFES E FAZER DE CONTA QUE ESTA VOANDO 

SUAVEMENTE.  

Abaixar-se e fazer a criança esticada levantar sentar sobre calcanhares e levantar 

os braços os braços 3 xs,  

 RELAXAMENTO: Imaginar que vc é uma andorinha e vai fazer uma longa 

viagem..... 

Sentar e pedir se querem falar sobre sua imaginação. Sentados olhos fechado 

recitar a frase do inicio da aula.  

Namastê. 

AULA 14 

 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                             TURNO: MATUTINO 
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Nº DE ALUNOS: 6 

Data 07/11/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Estimular a pratica de movimentos corporais com dedicação. 

Iniciar com pránáyámas: Respirações. Com flocos de isopor com formato de S antes 

falar da letra, ver quem tem no nome a letra, pegar, sentir, apertar, colocar em cima 

da mesa e inspirar e ao expirar assoprar lentamente fazendo o isopor de 

movimentar, repetir por algumas vezes, 

Sentados nas cadeiras em circulo, executar: 

 Arrumar posturas, sentar com a coluna ereta, pés no chão, virar a cabeça para 

esquerda, direita, baixo para cima, e rotação de pescoço.  

 Inspirar impulsionando o abdome para frente, expiração para trás, 3xs 

Levantar os braços, abaixar, inspirar levantando expirar abaixar.  

Levantar o braços e inclinar o corpo para o lado, depois para o outro  2xs, lembrar 

de inspirar a cada movimento. 

Trabalhar as pernas: 

Antes movimentar os pés, rotação do tornozelo, frente e atrás.  

Esticar para frente, baixar, 2xs 

Abrir e fechar as pernas, tentar compassar, levantar o mais alto que puder. 

Puxar uma perna para perto do corpo, segurar firme, depois a outra, 2xs,  

Auto  massagear, e por final, abraçar o joelho e beijar. 

Passar creme na mão para cheirar, pedir que massageie o rosto no rosto.  

Relaxamento: Deitar a cabeça sobre a mesa e olhar seu colega primeiro o da direita 

depois da esquerda.  MUITO OBRIGADA 
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AULA 15 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                           TURNO: MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 6 

Data 13/11/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

AQUECIMNETO; 

 Consistem que sempre antes de iniciar os movimentos corporais precisamos 

aquecer nossa musculatura, articulações. 

Vamos dar uma boa espreguiçada. Já viram como um GATO faz alongar a coluna, 

espichando-a, rolar o corpo livremente, segurar os pés fazendo um rolinho, role para 

frente e para trás, cheirar o chulé. De pé, pernas afastadas, joelhos esticados, tronco 

para frente e para trás. BARATINHA MALUCA 

 Fechar os olhos e sentir seu corpo, cabeça, pescoço, ombros, tórax, abdômen, 

quadris, pernas e pés. Agora olhar-se por dentro, estomago como está, coração, 

sente alguma dor, mal estar, está tudo bem? 

RESPIRAÇÕES: 5 vezes 

De pé: Soltar ombros relaxar- Orelhas do ELEFANTE. Soltar ombros relaxar- 

Orelhas do Elefante URA DA MONTANHA. 

TRICONA ASANA pág. 48 ( livro ioga para crianças) 

UTTANA ASANA pág. 59 

SAPO-RÃ; TARTARUGA; COBRA; DEITADO DE COSTAS  

 VIRAR O ROSTO PARA ESQUERDA DEIREITA- OLHAR A PONTA DOS PÉS- 

INSPIRAR LEVANTANDO OS BRAÇOS, EXALAR BAIXANDO- LEVANTA UMA 

PERNA DEPOIS OUTRA AS DUAS  PERMANECER POR ALGUNS SEGUNDOS  
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PEIXE  

RELAXAMENTO: 

Deitar-se confortavelmente, fechar os olhos e olhar-se novamente para si, como 

você está? O que está sentindo hoje? Leveza, dores, que sentimentos, alegria, 

tristeza, raiva, calor, frio, ansioso, calmo.  

 Relaxar partes do corpo ir parte por parte . Fala da imaginação hoje vamos fazer de 

conta que vê é uma flor..., falar do amor  a mãe 

CONCENTRAÇÃO 

Mudra de uma flor- sentados com uma música suave  após alguns segundos- ofertar 

a flor. 

 

 

AULA 16 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                           TURNO: MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 6 

Data 22/11/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

Objetivo geral: 

Levar a criança ao desenvolvimento psico –motriz  através das atividades lúdicas do 

yoga. 

Objetivo Específico: 

Melhorar a coordenação motora e áreas da atenção e concentração. 

Estimular a visão 
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Desenhar suas mãos, ou seja, contorná-las. 

Falar da importância de nossas mãos, para que servem. 

Iniciar com variações de pránáyámas; 

Sentados 

Inspirar levando o abdome para fora e a cabeça para trás, expirar voltando a cabeça 

para frente 5xs  

Mudras; significa selar, são gestos feitos com as mãos. 

Sentados, trabalhar mudras; 

Fazer uma sequencia conforme o livro yoga para a criança especial pg 64 

 

De pé, inspirar elevando os braços á frente. Durante a retenção do ar, girar os 

braços. Quando precisar respirar, cessar a movimentação dos braços, expirar e 

soltar, relaxando-os ao longo do corpo.  

Posturas;  

Fazer uma sequência MONTANHA, ÁRVORE,GATO, CACHORRO,ELEFANTE, 

GUERREIRO 

De pé trabalhar natarajásana ( equilíbrio) 

Distanciar o pé do corpo, esticar o joelho. 

Alongar bem o tronco e joelho da perna de apoio. 

De dois em dois tocar suas mãos, observar, diferenças, tocar elas, massagear, e um 

faz massagem ombros do outro.  

Sentados com uma música fazer auto massagem. 

DEITAR, RESPIRAÇÃO, RELAXAR. COLOCAR AS MÃOS SOBRE O CORAÇÃO E 

SENTIR AMOR E SUAS BATIDAS.  

NAMASTÊ 
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AULA 17 

ESCOLA MUNICIPAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO  

TURMA: DI                           TURNO: MATUTINO 

Nº DE ALUNOS: 6 

Data 07/12/2012 

PROFESSORA: Lucidalva  

SEGUIR O ROTEIRO DA ÚLTIMA AULA:  

RESPIRAÇÃO COM OS MUDRAS; MONTANHA; ÁRVORE; SAPO; COBRA; 

CACHORRO; ELEFANTE; GUERREIRO; SAUDAÇÃO AO SOL-TRIÂNGULO; 

BAILARINO; LOTÚS; MUDRA DA FLOR 

NAMASTÊ 

RELAXAMENTO -  DEITADOS - O SUPER HERÓI – pág. 117 

 


