
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM II 
Nome do aluno:  Semana 1 
Professor: Data: ___/___/2021 Turma:  
Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas; O eu, o outro, o nós; Corpo, gestos e 
movimento. 

 

SEXTA – FEIRA – 05 DE MARÇO DE 2021 

 

Atividade de Artes 
Árvore colorida com Beatriz Milhazes. 

 
 
Aplicação: Vídeo breve explicativo feito pela professora, onde haverá as explicações de como deve 
ser realizada a atividade. 

A proposta consiste na produção, pelas crianças com auxílio dos responsáveis, de uma árvore em 
uma folha de papel, utilizando as formas circulares, de modo que estejamos embasados na obra 
de Beatriz Milhazes que é mostrada no próprio vídeo. 

Materiais: caderno de desenho, lápis 2b, borracha, giz de cera. 

Materiais sugeridos caso tenha disponibilidade: recortes coloridos de revistas ou panfletos, guache, 
tesoura e cola. 

Duração 1 aula. 

Link do vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1VqYK7-wX0mqvDKStGm16Bt-nUiWjCIzB/view?usp=drivesdk 

 
 

Atividade de Educação Física 

 

Assistir ao vídeo: Alongamento na Educação Infantil 

Link do vídeo: https://youtu.be/eclP0a7JLqw 

 

Após, seguir as orientações do professor, realizando: 

• Alongamento em roda (sem sapato) 



 
 
• Deslocamentos sobre o chão. 

• Rolamentos sobre o chão 

• Massagem facial e nos pés e pernas 

 

Observações e orientações: As atividades estão direcionadas às crianças de 4 a 5 anos. Toda 
atividade tem que ser feita com: rotina, disciplina e regras (combinados); supervisão e 
acompanhamento de um adulto próximo a criança (física e emocionalmente). O espaço que será 
realizado as atividades deverá garantir a segurança e liberdade para efetivação dos movimentos. 
As atividades devem seguir uma sequência de começo, meio e fim. Essencialmente as atividades 
devem ser divertidas, sonoras e bem movimentadas. A utilização de vídeos no Youtube é 
importante, mas a simplicidade da brincadeira física e criativa da criança é o primeiro passo para 
as atividades acima. Se possível, utilizar músicas para os alongamentos e relaxamentos de modo 
que se torne divertida e ritmada a atividade. Reserve horário para as aulas. 

 

 

 


