
 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA FERREIRA SANTIAGO
NOME DO ALUNO: DATA 

11/09/2020
       SEMANA: 2

PROFESSOR: Chaine Nogueira TURMA: Jardim I e II
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG02) Desenvolver o equilíbrio, 
Desenvolver o esquema corporal, Trabalhar o exercício rítmico.

Tema da aula: Criança Artista (circo).

Malabarista

Objetivos Gerais e específicos:  Desenvolvimento do esquema corporal  e noções de
direção, coordenação motora, equilíbrio e atenção.

Preparação física:
 Levantar as duas mãos para o alto e contar até cinco.
 Colocar as mãos na ponta dos pés, mão esquerda no pé esquerdo e mão direita 
 no pé direito. Contar até cinco.

                                                      

Desenvolvimento:

 Fazer  traços  de  diferentes  formas  geométricas  e  linhas  no  chão,  exemplo:
Círculos, curvas, triângulos, quadrados, e ondulados (zig-zag) e um traço reto com dois
metros. 



A ideia  é  que  os  alunos  brinquem e  tentem andar  em cima do  risco  fazendo
algumas ações como: Andar sob as pontas dos pés, só com os calcanhares, por as mãos
na cabeça, na cintura, abrir bem os braços, segurar um copo de plástico com água, todos
os atos devem ter como objetivo o equilíbrio. 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020
TURMA: JARDIM I e II

PLANO DE AULA SEMANAL DE 07/09 A 11/09 DE 2020

PROFESSOR: Chaine Nogueira

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)
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            50 minutos

(EI03CG02) Demonstrar controle
e  adequação  do  uso  de  seu
corpo  em  brincadeiras  e  jogos,
escuta  e  reconto  de  histórias,
atividades artísticas, entre outras
possibilidades. 

Objetivos específicos. 

Desenvolver o equilíbrio.
Desenvolver o esquema 
corporal.
Trabalhar o exercício rítmico.

Alongamentos com atividades para aquecimento

 Atividade de Equilibrio 

Fazer traços de diferentes formas geométricas no chão, com círculos, 
curvas, ondulados (zig-zag), retos e outros. Depois a ideia é que os 
alunos brinquem e tentem permanecer em cima do risco, fazendo 
algumas ações enquanto estão na posição.
Andar sob a ponta dos pés, só com os calcanhares, com as mãos na 
cabeça ou na cintura, segurando um copo de plástico com água, todos
os atos devem ter como objetivo o equilíbrio. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Expressar, Explorar.



 
 
 
 

 
 
 

Escola   Municipal   Francisca   Ferreira   Santiago  
NOME   DO   ALUNO:  DATA :   11/09/2020  SEMANA:    2  

“ Criança  
artista. ”  

PROFESSOR:    Darlene ,    Crislene    e    Roseclayr  TURMA :   JD   II  
CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA: Traços,   sons,   cores   e   formas  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:   ( EIO3TSO2)     Expressar-se   livremente   por   meio   de  
desenho,   pintura,   colagem,   dobradura   e   escultura,   criando   produções  
bidimensionais   e   tridimensionais.  

 
 

ATIVIDADE:   Escultura   das   obras   de   Ivan   Cruz.  
 

  
ARTE  

 
MATERIAL:    Qualquer   uma   das   obras   postadas   nas   atividades/argila   ou   massa   de  
modelar/papéis/palitos   de   dente,   tinta   e   pincéis.  
 
 
ESTRATÉGIA:    Escolher   uma   das   obras   de   Ivan   Cruz   (Imagens   colocadas   nas  
atividades).   Deixe   a   imagem   na   altura   dos   olhos   e   observe   bem.   Em   seguida,   tente  
reproduzir   a   imagem   com   a   massinha   ou   a   argila.  
Tire   fotos   e   envie   no   grupo   da   escola.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


