
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM II 
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Professor: Data: 09/04/2021 Turma: Jardim I 
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cores e formas; Corpo, gesto e movimento. 

 
 

09/04/2021 - SEXTA-FEIRA 
 

ARTES 
 

Assistir ao vídeo contando a história do coelhinho que não sabia esperar. 

Link do vídeo da história: https://youtu.be/1xsC5B3V9CE 

 

Em seguida, discutir o entendimento do livro e a importância de exercitar a paciência, elencando 
os exercícios passados no livro, que são: a respiração; contar até 10 e; da árvore.  

Para efetivação da atividade, vamos fazer uma mandala, elas ajudam na concentração, e também 
na calma.  

Para confecção deixarei o link com o jogo do artista. O aluno jogará os dados e fará conforme a 
imagem até completar a mandala. Logo em seguida oriente que pinte bem colorido. 

Uma dica: pode emoldurar a mandala com um porta retrato sem uso e deixar em um local de sua 
preferência para enfeitar a casa e lembrar a criança sobre as tarefas da escola. 

Materiais: papel sulfite, lápis 2b, borracha, giz de cera, lápis de cor ou canetinha. 

Duração: 1 aula. 

Link do vídeo explicativo da mandala:    
https://drive.google.com/file/d/1R027Vxim6RY-PZzGfT_S_jTsbcSmxlgS/view?usp=drivesdk 
 
Link da imagem. 
https://drive.google.com/file/d/1QiiOKtae8tOrb5KDiGhI4hjIvdvppYK5/view?usp=drivesdk 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Alongamento; 
 Aquecimento com a música (fui no mercado, Formiguinha); 
 Atividade de solicitação - Quero Quero (Letras com o corpo); 
 Atividade da escrita imaginaria (letras com partes do corpo). 

 



 
 
OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES 
 
Alongamento 

Realizar de forma calma e com música se possível. Alongar os principais músculos. 

 

Aquecimento 

Realizar de forma divertida. Observar como a criança representa o movimento que vê. Utilizar 

vídeos com coreografias infantis. 

 

Atividade de solicitação (Quero quero) 

Solicitar para as crianças imitarem com o corpo os formatos das letras. 

 

Atividade da escrita imaginária 

Dizer para a criança imaginar que tem uma caneta invisível e que ela deverá colocar tal caneta nas 

partes do corpo (ex.: Cabeça, pé, barriga) e escrever as letras no ar de forma imaginária.  

 

Relaxamento 

Deitar a criança com os olhos fechados em ambiente calmo. Massagear cabeça, pescoço, braços 

e pernas de forma suave. Utilizar música instrumental e calma. Se for possível contar uma história 

conforme realiza a massagem. 

 

 


