
 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA     

Nome do aluno:  Semana 12 

Professores: Fred Madureira/ Diogo Maciel.   Data: 24/05 a 28/05/2021 Turma: Jardim II 

Campos de Experiência: “O eu, o Outro e o nós”. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

 
Educação física /Dia do Brincar 

1º Momento: Alongamento; 
 
Não se esqueça da criança alongar antes da atividade, faça isso de uma forma bem divertida. 
Hoje siga a galerinha do quintal da cultura. 
Segue o link do vídeo: https://youtu.be/6kDg9zLnvvY 
 
2º Momento: Desenvolvimento da atividade: 
 

 Materiais necessários: Uma caixa de fósforos selada com cola, várias fitas de papel 
crepom ou de tecido, um pedaço de barbante e um pedaço de tecido bem bonito para 
encapar a caixa de fósforos. 

 Como Fazer: Depois de encapada a caixa prenda as fitas e amarre o barbante ao redor, 
quanto mais colorido e quanto mais fitas melhor, pronto está pronto um brinquedo alegre, 

 Prática: Deixe a criança girar ou arremessar o brinquedo e pegar de volta.    

 Vídeo:  
Construindo um balangandã para brincar  

 https://youtu.be/Jtds-GsQFsg  
 

                                    
                            

                         Balangandã de fitas                                           Como Brincar com o balangandã 
 

4º Momento, devolutiva: Mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como 

a criança realizou a atividade, A devolutiva conta presença. 

Fique atento ao grupo do Whatsaap, lá os professores farão uma analise se a atividade 

está dentro da expectativa, caso seja necessário realizar alterações o responsável será 

informado. 

 

Até mais 

 

 

https://youtu.be/6kDg9zLnvvY
https://youtu.be/Jtds-GsQFsg


 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA     

Nome do aluno:  Semana 12 

Professores: Fred Madureira/ Diogo Maciel  Data: 24/05 a 28/05/2021 Turma: Jardim II 

Campos de Experiência: “O eu, o Outro e o nós”. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

 
1º Momento: Alongamento 
 
Não se esqueça de alongar antes da sua atividade. Para o alongamento de hoje siga a galerinha do 
quintal da cultura. 
Segue o link do vídeo: https://youtu.be/6kDg9zLnvvY 
 
2º Momento: Desenvolvimento da atividade: 
 Observação: Utilize materiais recicláveis para brincar. 
 

 Materiais necessários; A parte do gargalo da garrafa PET, duas tampinhas, um pedaço de 
barbante e papel ou EVA para enfeitar o brinquedo como na imagem.   

 Como Fazer: Corte o gargalo do PET, enfeite a parte cortada, depois prenda o barbante e coloque 
a tampinha na outra extremidade prenda um objeto que deverá acertar dentro do bilboquê. (Antes 
de entregar o brinquedo a criança, confira se as borda não estão afiadas ou cortantes, se for o 
caso passe fita na borda para evitar acidentes). 

 Pontuar para a criança: Com criatividade criamos um bonito brinquedo e protegemos a natureza, 
pois as garrafas PET acabam sendo descartadas indevidamente na natureza, fale com a criança 
sobre isso. 

 Prática: Agora peça para a criança tentar colocar a tampinha dentro do brinquedo, utilizando 
somente uma das mãos e segurando o brinquedo por baixo perto da boca da garrafa. 

 

 
 

3º Momento: Devolutiva 

 Mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança realizou a 

atividade, A devolutiva conta presença. 

 Fique atento ao grupo do Whatsaap, lá os professores farão uma analise se a atividade está 

dentro da expectativa, caso seja necessário realizar alterações o responsável será 

informado. 

Até mais. 

 

https://youtu.be/6kDg9zLnvvY

