
 
ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  

NOME   DO   ALUNO:   DATA:    18/09/2020  SEMANA   03:    “Cores   e  
flores”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Rosane ,    Roseclayr  TURMA:    JARDIM   I  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Traços,   sons,   cores   e   formas.   

OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EI03TS02)   Expressar-se   livremente   por   meio   de  
desenho,   pintura,   colagem,   dobradura   e   escultura   criando   produções  
bidimensionais   e   tridimensionais.   

 
 

ATIVIDADE   ARTE  
 
 
MATERIAL:     Rolinho   de   papel,   folha   de   sulfite   ou   caderno,   retalhos   de   papel   colorido,   tinta  
guache,   lápis   de   cor   ou   giz   de   cera.  
 
ESTRATÉGIA:    Vamos   montar   uma   flor   com   rolinho   de   papel,   o   rolinho   será   nosso   caule,  
vamos   pintar   de   verde   utilizando   tinta,   lápis   de   cor   ou   giz   de   cera.   Recorte   as   folhas   da  
flor   e   as   suas   pétalas   no   papel   colorido   ou   na   folha   de   sulfite.   
Obs:   Caso   utilize   a   folha   de   sulfite,   não   se   esqueça   de   pintar   as   suas   folhas   e   pétalas.  
 

Capriche,   quero   ver   a   sua   dedicação   e   divirta-se!!!  
 
 

 



 
  
 
 
 
  
 
ESCOLA   MUNICIPAL:   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  

NOME   DO   ALUNO:  DATA:  
18/09/2020  

SEMANA   03:    14/09   a  
18/09  

PROFESSOR:    CHAINE   NOGUEIRA  TURMA:    JARDIM  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Corpo,   gestos   e   movimentos.   

OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EI03CG02)   Demonstrar   controle   e   adequação   do   uso   de  
seu   corpo   em   brincadeiras   e   jogos.  

 
 

ATIVIDADE  
 

    STRIKE   (Boliche   adaptado)  
 
 
Objetivos  gerais  e  específicos: Desenvolver  a  habilidade  motora;  desenvolver  a           
concentração  para  controlar  a  direção  da  bola;  desenvolver  o  controle  do  braço  para  jogar               
ou  rolar  a  bola  na  velocidade  ou  altura  certa  para  obter  o  resultado  desejado;  desenvolver                
o  conhecimento  de  números,  pois  ao  contar  em  voz  alta  o  número  de  garrafas  derrubadas                
e   aquelas   que   restaram,   melhora   a   compreensão   dos   números.  
 
 
Preparação   física:  

 
Em  pé,  levantar  os  braços  até  a  altura  da  cintura  e  tirar  a  perna  direita  do  chão,                   

movimentando   para   trás   conforme   o   desenho   abaixo,   contar   até   cinco.  
Sentado,  pernas  de  borboletinha,  segurando  a  ponta  dos  pés  conforme  figura            

abaixo,   contar   até   dez.  
  

 



 
 
 
Material :   
 

● 6    garrafas   de   plástico   600   ml   ou   pet.  
● 1   bola   de   meia   ou   bola   de   borracha   pequena.  
● Fita   crepe,   fita   adesiva   ou   giz.  

 
 

Desenvolvimento :  
 
 Marque  no  chão,  com  fita  crepe  ou  um  giz  de  cera,  o  local  onde  ficam  as  garrafas                  

e   o   ponto   onde   o   jogador   deve   tentar   acertá-las.   (Entre   um   e   dois   metros   de   distância).   
Em  cada  garrafa  deve  ser  colocado  de  dois  a  três  dedos  de  água  para  que  tenha                 

um   peso   adequado   para   o   jogo.   
Para  dar  um  colorido  especial  na  brincadeira  decore  as  garrafas  com  fita  adesiva  e               

numere  de  1  a  6  e  deixe  o  aluno  usar  a  imaginação  para  colorir  pequenos  desenhos  e                  
cole   nas   garrafas.  

Coloque  as  garrafas  em  uma  formação  triangular,  com  um  pequeno  espaço  entre             
cada   uma.  

Para  derrubar  as  garrafas,  o  aluno  deve  lançar  a  bola  de  meia  ou  qualquer  outra                
bola   pequena   e   tentar   acertar   o   maior   número   possível   de   garrafas.  

O  aluno  deve  lançar  a  bola  duas  vezes  e  com  a  ajuda  de  um  adulto  somar  quantas                  
garrafas   derrubou.   Repetindo   a   brincadeira   quantas   vezes   quiser.  

Se  houver  mais  de  um  jogador,  cada  um  pode  lançar  a  bola  duas  vezes  e  depois                 
somar  quantas  garrafas  derrubou.  Vence  aquele  que  terminar  a  brincadeira  com  o  menor              
número   de   garrafas   em   pé.  
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


