
 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA     

Nome do aluno:  Semana 11 

Professor: Diogo Maciel / Fred Madureira  Data: 17/05 a 21/05/2021 Turma: Jardim I A e B 

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. 

 
Materiais: Objetos ou tecidos coloridos (azul, vermelho, amarelo e verde) 

1º Momento:  Alongamento. 

Observação: Não se esqueça de alongar, nunca deixe a criança se exercitando sozinha. Siga os movimentos 
enviados nas aulas anteriores na hora de realizar o alongamento, você pode deixar o alongamento bem 
divertido adaptando músicas ou brincadeiras. 
 
Exemplo: Coloque uma música e estimule a criança a dançar, quando você pausar o som, o aluno (a) 
deve realizar um movimento do alongamento que ele (a) já sabe. Outra maneira seria você desafiar a 
criança para cada movimento do alongamento que você fizer, ela deverá fazer outro diferente.  
 

2º Momento: Siga o mestre 

Desenvolvimento: Coloque os objetos coloridos na frente, atrás e aos lados entorno da criança, que deve estar no 

centro entre os objetos. Faça comandos de acordo com as cores que distribuiu, a criança deverá se deslocar e tocar 

o objeto colorido que você definiu. 

                                                                                    

                                                                                          

 

 

Fonte da imagem: 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=foto+de+objetos+coloridos+em+volta+de+crian%C3%A7a&sa=X&ved=2ahUKEwia0-

GG_K3wAhVuGbkGHaPRBxEQ7Al6BAgDEAs&biw=1366&bih=657#imgrc=cTwc2VWpwf34sM 

Faça mudanças para que a criança não decorre a posição das cores que escolheu, é importante antes de iniciar a 

atividade demostrar e apresentar a cor a criança. 

Observação: Cuidado com objetos que possam trazer perigo para a criança, sempre a atividade deve ter o 
acompanhamento do responsável. Não utilize objetos de vidro ou cortantes e nem de ponta ou perfurantes, 
priorize materiais tais como: Malhas, tecidos curtos ou de plastico, brinquedos e artigos leves! 
                                               

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. 

Boa aula! 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=foto+de+objetos+coloridos+em+volta+de+crian%C3%A7a&sa=X&ved=2ahUKEwia0-GG_K3wAhVuGbkGHaPRBxEQ7Al6BAgDEAs&biw=1366&bih=657#imgrc=cTwc2VWpwf34sM
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=foto+de+objetos+coloridos+em+volta+de+crian%C3%A7a&sa=X&ved=2ahUKEwia0-GG_K3wAhVuGbkGHaPRBxEQ7Al6BAgDEAs&biw=1366&bih=657#imgrc=cTwc2VWpwf34sM


 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA    

Nome do aluno:  Semana 11 

Professor: Fred Madureira/ Diogo Maciel   Data: 17/05 a 21/05/2021 Turma: Jardim I A e B 

Campos de Experiência:  “Corpo, gestos e movimentos”. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

 

 
Educação física 

 
Materiais necessários: Copos descartáveis ou copos de Plástico coloridos 

1º Momento:  Alongamento. 

Observação: Não se esqueça de alongar, nunca deixe a criança se exercitando sozinha. Siga os 
movimentos enviados nas aulas anteriores na hora de realizar o alongamento, você pode deixar o 
alongamento bem divertido adaptando músicas ou brincadeiras. 
 
Exemplo: Coloque uma musica bem lenta, realize os movimentos do alongamento que ela já 
sabe, de forma bem calma e tranquila, se quiser repita o alongamento no final da atividade (Isso 
contribuirá para volta a calma da criança).  

 
2º Momento: Empilhando copos pirâmide     

 

Desenvolvimento: Em uma superfície plana Mesa ou chão espalhe os copos e peça para a 
criança empilhá-los, deixe a criança a vontade se tiver muitos copinhos é bom, com essa 
atividade trabalharemos a coordenação motora fina, atenção e concentração  
Use copos de plástico coloridos.  

 
 
 

Fonte da imagem desconhecida 

                                    
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 

 

 

Até mais. 


