
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL FIORINDO RONCON 

NOME DO ALUNO: DATA 31/ 08 /2020 SEMANA:1 

PROFESSOR: LILIANA TURMA:JD II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de 

seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades 

 
  ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

BRINCADEIRA DO PÉ DE LATA 
 

 
 Pé de Lata é uma brincadeira que faz parte de uma das obras de arte do artista “Candido Portinari”, que 
também faz parte da criação brasileira  antiga.  

Objetivo: Através deste, desenvolver o equilíbrio e a coordenação motora, bem como 
possibilitar a reflexão sobre o passado e o presente na nossa cultura. 
Assista ao vídeo abaixo e veja como fazer o pé de lata.   
Link:  
https://youtu.be/H_4WIgRKn5U  
 Material:   
· 2 latas de leite em pó vazias.  
· 4m de barbante, nylon ou corda de varal.  
· Cola, tesoura, 1 prego, martelo, tinta guache,  papel colorido, revistas ou qualquer  
outro material disponível para decorar as latas.  
Desenvolvimento: 
Faça dois furos em cada lata, de lados opostos e a dois centímetros do fundo  
dela. Tenha o cuidado para que os furos fiquem exatamente um oposto ao outro!  
·O barbante deve ser passado pelos dois furos e amarrado dentro da lata.  
· Ele deve ter o mesmo cumprimento nas duas latas e deve ser ajustado à altura  
de cada criança.  
· Verifique se não há nenhuma rebarba nas latas que possam machucar.  
· Está pronto a parte funcional do brinquedo, agora falta apenas a decoração, e  
isso vem da sua criatividade!  
Brincadeira: 
 Agora que você fez o pé de lata, convide sua família para brincar com você. Dica: 
Crie trilhas utilizando cordas ou riscar a trilha no chão para ficar mais divertido.  
· Coloque obstáculos para ser contornados, como bolas e cadeiras.  
 Vamos fazer arte, brincar e se divertir! 

https://youtu.be/H_4WIgRKn5U


 

 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL FIORINDO RONCON 

NOME DO ALUNO: DATA: 03/09/2020 SEMANA:1 

PROFESSOR: LILIANA TURMA:JD II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO3CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de 

seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades 

(EIO3CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 
sensações, e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 
teatro, músicas. 

 
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Brincadeira de circo 
 

   
“meninos pulando” – Portinari                                         “meninos brincando” - Portinari 
 

Essa atividade vamos trabalhar com brincadeiras de movimentos circular, são duas formas de 
movimentos que já são conhecidas pelos nomes: A primeira “Pular Carniça”, uma criança vai se 
agachar apoiando as mãos nos joelhos.  E a outra irá pular por cima. A segunda brincadeira se 
chama plantar bananeira, a criança vai apoiar as duas mãos no colchonete e com um impulso 
do corpo vai estender e elevar as pernas para cima, encostar na parede e manter o equilíbrio 
para não cair.     
 
Vamos brincar de circo! 
https://youtu.be/d4--f3zM6uo 
Segue os Links das brincadeiras. 
Link  “Pular carniça”  https://youtu.be/gWsOzGRPBAg 
Link  “Plantar bananeira” https://youtu.be/cLcL2ldB8_4 
 
Objetivo: 
- Estimular a agilidade, atenção, força, socialização, coordenação motora, resistência e 
equilíbrio. 
 

https://youtu.be/d4--f3zM6uo
https://youtu.be/gWsOzGRPBAg
https://youtu.be/cLcL2ldB8_4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


