
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 
NOME DO ALUNO: DATA 21/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR:  Liliana TURMA: JD II 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO3CG02) 
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras, jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

 
CORES E FLORES 

Tapete do Movimento 
 
Materiais: 1 tapete de cada cor (azul, amarelo, vermelho e verde), caso não 
tenha pode ser feito com folha de papel pintada com as mesmas cores ou até 
mesmo 4 objetos que representem essas cores. 
 
Desenvolvimento: O objetivo da brincadeira é a criança pular na direção da 
cor que o vídeo "Tapete do movimento" está indicando. 
Quando o vídeo mostrar 1 cor (pula com os 2 pés) e ao aparecer 2 cores (pula 
com 1 pé em cada). 
Se a criança for fazer com os tapetes ou as folha 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. 
Segue o vídeo do Tapete do  
Movimento: https://youtu.be/MJtoUwP2xi0  
 
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. 
 
 
 
 

https://youtu.be/MJtoUwP2xi0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 
NOME DO ALUNO: DATA 24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR:  Liliana TURMA: JD II 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO3CG02) 
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras, jogos, escuta e 
reconto de histórias atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

CORES E FLORES 
BRINCADEIRA MUSICAL  

PAPÉIS BRINCANTES 
 

Vamos fazer uma brincadeira musical muito legal! 
Vamos precisar pra essa brincadeira musical, papéis coloridos das cores que 
quiser, pode ser com apenas 2 papéis ou até mais de 3 papéis, quanto mais 
quantidade de papéis coloridos a brincadeira mais divertida fica. Se não tiver os 
papéis coloridos podemos utilizar folhas de papel sulfite e pintá-las com 
qualquer tinta até mesmo canetinha. 
Desenvolvimento: convide um amigo ou familiar para brincar juntos. Depois 
iremos Colocar as cores dos papéis um de frente para o outro e a crianças irão 
acompanhar as  cores de  acordo com as indicadas. 
Sugestão de vídeo:  
https://youtu.be/neuBgasAB7o 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/neuBgasAB7o

