
 
 

 

 

 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Liliana TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:’ Corpo, Gestos e Movimentos;’ Espaços, Tempos, 
quantidades, relações e Transformações,’ 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO3CGO05) Coordenar suas habilidades manuais 

no atendimento adequado a seus interesses em necessidades em situações diversas. 

(EIO3ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 

ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE:: CATAVENTO 

OBJETIVO: Fazer com que a criança perceba a situação climática e sinta a 

velocidade do vento através dos movimentos. 

1ª Parte: 

Vamos começar construindo um catavento de papel para brincar. 

Segue o vídeo da construção do catavento de papel link: 

https://youtu.be/on2Hk-7zTTk 

Dicas: Enfeite e decore o seu catavento como quiser. 

2ª Parte: 

DESENVOLVIMENTO: Para começar, a criança irá seguir os comandos de um 

adulto para realizar os seguintes movimentos com o catavento em mãos: irá 

andar, correr, parar, assoprar (forte e fraco) e girar. 

DEVOLUTIVA: Ao realizar esses comandos peça para a criança observar o 

que acontece com o catavento e registre com fotos . 

https://youtu.be/on2Hk-7zTTk


 

 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Liliana TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO3CGO5)Coordenar suas habilidades manuais no 

atendimento adequado a seus interesses em necessidades em situações diversas.  
 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE : Corrida do algodão 

DEFINIÇÃO:Essa atividade estimula a criatividade, imaginação, que leva a 
criança a explorar capacidades motoras e intelectuais. 

OBJETIVO: O desafio é transferir as bolas de algodão de um lado para 
o outro, através de um vidro de detergente e uma bexiga. 
RECURSOS: Vamos precisar de um vidro de detergente vazio, uma bexiga e 

bolinhas de algodão. 
DESENVOLVIMENTO: Assista ao vídeo “Corrida do Algodão” Link: 

https://youtu.be/5FHxbcH8ATw .Propor a criança um desafio da corrida de 
algodão com duas adaptações. 
1º) Aperte o vidro de detergente para sair o ar e empurre o algodão até a linha 
da chegada. 
2º) Encha a bexiga de ar e posicione a saída de ar no algodão e vai soltando o 
ar vagarosamente até que o algodão saia do lugar, 

 

DEVOLUTIVA: siga todas as instruções da atividade e não esqueça de fazer 
um registro com fotos ou vídeo. 

https://youtu.be/5FHxbcH8ATw
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