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Crianças na faixa etária do 3 e 4º ano podem ser incluídas em atividades de
Desporto de Orientação. Desde que sejam respeitados o limite de área e um
controle deste espaço. Há necessidade do Professor estar apto a conseguir
também reter  a atenção e o controle  destes grupos,  tão  eufóricos.  Esta
atenção  pode  ser  conseguida  com  atividades  lúdicas  em  área  aberta.
Aprendizado de  Desporto  de  Orientação  para  esta  faixa  etária  são  mais
estáticas e restritas a ambientes planos onde se vejam todo o campo e todo
o  conteúdo  exposto  a  eles.  Sendo  necessário  apresentações  teatrais  e
demonstrativas.  A  assimilação  se  dará  de  forma  lenta  e  repetitiva.  A
mecânica reaplicada tras segurança e conforto aos alunos. Que terão mais
autonomia  e  tentarão  reaplicar  com  segurança  as  orientações.  O
aprendizado pode ser direcionado à várias necessidades didáticas. Podendo
procurar  sanar  defasagens  ou  estimular  um  controle  de  excesso  de
hiperatividade  de  determinados  alunos.  O  aprendizado  de  coordenação
motora tem um ganho elevado. A observação dos prismas em determinados
locais  e  a  observação  de  colegas  de  classe  fazerem  antes  destes  que
demonstram dificuldades é um diferencial que permite confiança. O prazer
também  tem  que  estar  presente,  então  não  exigem  destes  alunos  um
resultado inequívoco. O ideal é a assimilação e a percepção da capacidade
junto a noção das técnicas básicas para a prática da Orientação Pedestre
em campo reduzido ou Sprint controlado. Mesmo uma atividade de Pre-O
demonstra a capacidade de percepção da realidade com um Mapa Branco
simplificado sendo o representante do efeito abstrato.  Estas Oficinas são
riquíssimas  para  estes  alunos  que  se  iniciam como futuros  atletas  e  ao
menos conhecedores deste Desporto.
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