
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 

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

PROFESSOR:  Liliana TURMA: Jd I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EIO3CG02) Demonstrar controle e adequação do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades 

ATIVIDADE   DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE: Corrida do copinho com sopro. 
 
OBJETIVO: Com essa brincadeira a criança desenvolve a linguagem e 
aumenta a capacidade de percepção sensorial. 
 
RECURSOS : Separe para essa atividade 2 copos  descartáveis (podem ser 
potinhos de iogurte higienizados), barbante e 4 cadeiras. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Assista ao vídeo da brincadeira da 
corrida com copinho descartável. 
Segue a sugestão no link: https://youtu.be/GB7CIGqPgig 
 
DESENVOLVIMENTO: Pegue o copo descartável fure e passe o barbante.  
Amarre uma ponta do barbante numa cadeira e a outra ponta em outra cadeira.  
Convide um amigo para o desafio da corrida do copinho. 
Através do sopro  a criança vai assoprar a parte da boca do copinho e irá 
precisar levar o copo de um lado para o  outro, até chegar no final do barbante. 
Vence quem chegar primeiro. 

 
 

 
 

 

https://youtu.be/GB7CIGqPgig


 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON  

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

PROFESSOR:  Liliana TURMA: Jd I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO3EO02)Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

(EIO3CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE: Equilíbrio com objeto.  

 - Nessa atividade vamos fazer uma experiência com o corpo equilibrando um 

objeto sob a cabeça contribuindo com os objetivos da aprendizagem. 

OBJETIVO: Estimula o equilíbrio, a concentração, noção espacial e corporal. 
- Segue uma sugestão de vídeo. Link: https://youtu.be/hEsMvEbDFHk 
RECURSOS: Livros ou revistas e qualquer outro tipo de objeto. Ambiente com 

espaço, giz. 

DESENVOLVIMENTO:  

1ª PARTE: Explique as regras para a criança de forma simples. Escolha um 

lugar para a atividade, longe de objetos que possa se machucar quando estiver 

desenvolvendo a atividade. 

2ªPARTE: Desenhe no chão uma reta e um caracol, ou seja um percurso para 

que a criança faça o caminho em cima da linha com um livro ou outro objeto no 

topo da cabeça. -Incentive a criança a carregar sem ajuda das mãos até ao 

outro local sem deixar o objeto cair no chão. 

 

 

https://youtu.be/hEsMvEbDFHk


 
 
 


