
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
 

Orientações para ou pais

 
Aproveitando as flores de dobradura da atividade anterior. Disponibilize em vários
ambientes da casa, a flores confeccionadas. Coloque alguns obstáculos no caminho que 
será percorrido pela criança (almofadas, cadeiras, cordas, brinquedos e o que mais 
desejar). Mas antes, entregue algum objeto que possa ser colocado as flores colhidas no
caminho. Fale à criança que precisará ajudar as flores, pois precisam ser levadas 
novamente ao jardim da Ceci. Dê alguns comandos (pular, dar uma voltinha, com um pé 
só, entre outros), além dos obstáculos colocados. Colhida todas as flores, disponha uma 
folha grande em algum canto da casa, e com as flores, faça um lindo Jardim da Ceci. 
Use a criatividade. 
 
Link  História: 

https://ww.youtube.com/watch?v=Bw3
 
Música: 
https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP
 

Observações Não se esqueça de nos contar essa aventura. Registre e 
compartilhe.
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 

DATA: 18/09/2020

Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar formas de deslocamento no espaço 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 5

 
TEMA: Cores e Flores 

 
Caminho das Flores 

Aproveitando as flores de dobradura da atividade anterior. Disponibilize em vários
ambientes da casa, a flores confeccionadas. Coloque alguns obstáculos no caminho que 
será percorrido pela criança (almofadas, cadeiras, cordas, brinquedos e o que mais 
desejar). Mas antes, entregue algum objeto que possa ser colocado as flores colhidas no
caminho. Fale à criança que precisará ajudar as flores, pois precisam ser levadas 
novamente ao jardim da Ceci. Dê alguns comandos (pular, dar uma voltinha, com um pé 
só, entre outros), além dos obstáculos colocados. Colhida todas as flores, disponha uma 
olha grande em algum canto da casa, e com as flores, faça um lindo Jardim da Ceci. 

 
https://ww.youtube.com/watch?v=Bw3-6EANeqA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP-gMI8 

Não se esqueça de nos contar essa aventura. Registre e 
compartilhe. 

 
 
 
 

/2020 SEMANA: 3 

TURMA: 
Maternal  

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 

Atividade 5 

Aproveitando as flores de dobradura da atividade anterior. Disponibilize em vários 
ambientes da casa, a flores confeccionadas. Coloque alguns obstáculos no caminho que 
será percorrido pela criança (almofadas, cadeiras, cordas, brinquedos e o que mais 
desejar). Mas antes, entregue algum objeto que possa ser colocado as flores colhidas no 
caminho. Fale à criança que precisará ajudar as flores, pois precisam ser levadas 
novamente ao jardim da Ceci. Dê alguns comandos (pular, dar uma voltinha, com um pé 
só, entre outros), além dos obstáculos colocados. Colhida todas as flores, disponha uma 
olha grande em algum canto da casa, e com as flores, faça um lindo Jardim da Ceci. 

 

Não se esqueça de nos contar essa aventura. Registre e 


