
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

 
Criança Artista     
 Ivan Cruz fala sobre o tema “Brincadeiras de criança” e, por acreditar que a arte é uma 
forma de expressão criativa, imaginativa e subjetiva da criança e sua leitura de mundo 
vamos brincar de ser: 
Equilibrista. 
Preparação física: 
 Levantar as duas mãos para o alto e contar até cinco.
Colocar as mãos na ponta dos pés, mão esquerda
direito. Contar até cinco. 

                      
Desenvolvimento:   
 Fazer traços de diferentes formas geométricas no chão, exemplo: Círculos, 
triângulos, quadrados, e ondulados (zig
Atividade: A proposta é que os alunos brinquem tentando
algumas ações como: Andar sob as pontas dos pés, só com os calcanhares, por as mãos 
na cabeça, na cintura, abrir bem os braços, segu
os atos devem ter como objetivo o equilíbrio. 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: Chaine Nogueira

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ”

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
esquema corporal, trabalhar o exercício rítmico.

Ivan Cruz fala sobre o tema “Brincadeiras de criança” e, por acreditar que a arte é uma 
criativa, imaginativa e subjetiva da criança e sua leitura de mundo 

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

                                              

Fazer traços de diferentes formas geométricas no chão, exemplo: Círculos, 
e ondulados (zig-zag), e um traço reto com dois metros. 
que os alunos brinquem tentando 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.  

              

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

DATA 11-09-2020 SEMANA: 

PROFESSOR: Chaine Nogueira TURMA: J

” Corpo, Gestos e Movimentos”.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG02) Desenvolver o equilíbrio, Desenvolver o 
rabalhar o exercício rítmico. 

Ivan Cruz fala sobre o tema “Brincadeiras de criança” e, por acreditar que a arte é uma 
criativa, imaginativa e subjetiva da criança e sua leitura de mundo 

no pé esquerdo e mão direita no pé 

                  

Fazer traços de diferentes formas geométricas no chão, exemplo: Círculos, curvas, 
), e um traço reto com dois metros.  

andar em cima do risco fazendo 
algumas ações como: Andar sob as pontas dos pés, só com os calcanhares, por as mãos 

rar um copo de plástico com água, todos 

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

SEMANA: 02 

TURMA: JdII A,B e C 

(EI03CG02) Desenvolver o equilíbrio, Desenvolver o 


