
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM II 
Nome do aluno:  Semana 10 
Professor: Data: 14/05/2021 Turma: Jardim II 
Campos de Experiência: Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações; Corpo, gestos e 
movimento; Traços, sons, cores e formas. 

 
 

14/05/2021 SEXTA-FEIRA 
ARTES 

 

Atividade: Escultura com comida. 
Objetivo: Trabalhar esculturas, apresentar uma artista brasileira, incentivar a alimentação saudável 
e estimular a criatividade. 
Aplicação: Assistir, através do link disponibilizado, o vídeo que apresenta a artista e a atividade 
em si. 
Fazer escultura com dois alimentos de sua preferência. Obs.: Estamos trabalhando a importância 
de boa alimentação, procurem usar pelo menos 1 alimento saudável. 
Materiais: alimentos diversos, palitos, embalagens. 
Link da obra: 
https://drive.google.com/file/d/10lI2oIWe_DaGzOnnNBU83dmSWjgVzAcq/view?usp=drivesdk 
Link do vídeo: 
https://drive.google.com/file/d/12pnC2yP9TvJASYVGF5qYPa802V4kSYTL/view?usp=drivesdk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA CANTEIROS - Rivane Neuenschwander 



 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Atividade: Brincadeira morto ou vivo com variações. 
Essa brincadeira tem o propósito de trazer para a criança as diferenças dos alimentos importantes 
que devemos comer no cotidiano e relacionar a atividade física para uma vida mais saudável. 
 
Objetivo: diferenciar alimentos específicos a alimentação saudável; agilidade, condicionamento 
físico, coordenação motora, atenção, concentração e expressão corporal. 
 
Desenvolvimento: vamos fazer uma brincadeira bastante simples e conhecida pelas crianças, 
que não usa nenhum material, somente o comando de voz. Uma pessoa vai orientar os pequenos 
a ficar um ao lado do outro e vai ditar as palavras, ou seja, quando disser um alimento não 
saudável (ex: salgadinho, pirulito, batata frita, hambúrguer, refrigerante, etc) as crianças vão se 
agachar. Já quando disser alimentos saudáveis (ex: maçã, arroz, feijão, brócolis, cenoura, etc.) 
todos irão se levantar. 
Para que a brincadeira fique mais dinâmica a pessoa que estiver no comando vai falar mais três 
palavras variadas, conforme combinados abaixo: 

 “Panela de pressão” - Quando esta palavra for dita, a criança vai girar e fazer barulho. 
 “Pipoca” - Quando esta palavra for dita, a criança vai dar um pulo.  
 “Gelatina” - Quando esta palavra for dita, a criança vai abrir os braços e balançar. 

 

O importante é que a criança aprenda, se exercite e se divirta ao mesmo tempo! 

Atenção! No final da atividade, peço que registre com foto para que eu possa documentar as 
devolutivas. 
 
E-mail: liliana.delamar93@gmail.com 
 


