
 
 
 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2020 SEMANA: 4° 

PROFESSORA: Caroline e Diogo TURMA: Jd. II  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Eu, o outro e o nós; Corpo, gesto e movimento.   

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03EO02) Agir de maneira independente com confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações.  
(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 
 
 
Tema da aula: Cores e Flores 
 
1° Atividade: Tapete do Movimento 
 

Materiais: 1 tapete de cada cor (azul, amarelo, vermelho e verde), caso não tenham pode 

ser feito com folhas de papel pintada ou papelão com as mesmas cores ou até mesmo com 

4 objetos que representam essas cores. 

 

Desenvolvimento: o objetivo da brincadeira é a criança pular na direção da cor que o 

vídeo “tapete de movimento” está indicando. Quando o vídeo mostrar 1 cor (pular com os 

2 pés) e ao aparecer 2 cores (pular com 1 pé em cada). Se a criança for fazer com os 

tapetes ou com as folhas de sulfite pintadas, a mesma pode pular em cima das cores 

representadas no vídeo. Porém, caso ela faça com os objetos, a mesma ao invés de pular 

em cima, vai pular na direção do objeto que é indicado no vídeo. 

 

Obs.: se a criança for fazer com papel sulfite pintado é importante que os pais colem a folha 
no chão para a criança não escorregar quando for pular. 
 
Link do vídeo “tapete de movimento”:  
https://www.youtube.com/watch?v=MJtoUwP2xi0&feature=youtu.be 

 
Avaliação: Registre a atividade através de uma foto, priorize o envio no e-mail da escola. 

Não se esqueça de colocar no assunto do e-mail o nome e turma do aluno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MJtoUwP2xi0&feature=youtu.be


 

 
 
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09 e 
24/09/2020 

SEMANA: 4° 

PROFESSORA: Caroline e Diogo TURMA: Jd. II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Eu, o outro e o nós; Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03EO02) Agir de maneira independente com confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações.  
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e 
o entre em uma sequência. 

 
 

Atividade de Educação Física 
 

 
Tema da aula: Cores e flores 
 
2° Atividade: Jogo da memória  
 
Materiais: Papéis com cores variadas ou os objetos (tapete ou folha de sulfite pintada) da atividade 
anterior.  
 
1° Momento: Podemos montar o tabuleiro da atividade seguindo os passos do vídeo ou pode ser 
montado igual na atividade anterior. 
 
2° Momento: O jogo será realizado com dois participantes. O participante A, que será o primeiro, 
irá começar tocando com as mãos em uma sequência de cores (ex.: azul e amarelo) e o participante 
B terá que tocar na mesma sequência que foi feita. Em seguida, será a vez do participante B, que 
irá fazer sua sequência e o outro tem que acertar. Quem for acertando vai ganhando 1,0 ponto. 
 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lOim_KbFInQ&t=38s  
 
Avaliação: Registre a atividade através de uma foto, priorize o envio no e-mail da escola. 

Não se esqueça de colocar no assunto do e-mail o nome e turma do aluno. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lOim_KbFInQ&t=38s

