
 
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO    

Nome do aluno:  Semana 11 

Professores: Fred Madureira  Data: 17/05 a 
21/05/2021 

Turma: 
Jardim II 

Campos de Experiência: “O eu, o Outro e o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”. 

 
Educação física/educação matemática/cores  

 
1- ATIVIDADE FÍSICA PRIMEIRA AULA DA SEMANA: 

Jogo da arrumação nível 2 mais complexa  
 

Materiais necessários:  Brinquedos, Roupas, alimentos e objetos da casa, 4 caixas de papelão 
Descrição da atividade: Colocar todos os objetos Misturados no centro de um dos cômodos 
da casa e colocar 4 caixas com os nomes Brinquedos, Roupas, alimentos e Objetos da casa, a 
tarefa da criança será identificar cada objeto e colocá-lo na caixa correspondente, essa atividade 
desenvolve a atenção, a responsabilidade da criança em organizar as coisas da casa etc..., 
aproveite e trabalhe com muitos objetos e de variadas formas texturas e tamanhos, estipule um 
tempo, ajude a criança quando ela tiver dúvidas informando a caixa correta.   
Variação: Você pode colocar os objetos espalhados pela casa e pedir para a criança reorganizá-
los nas caixas. 
Pode ser Caixas, baldes, caixa de papelão e objetos de várias cores.  
Jardim II Colocar vários objetos, de várias formas, tamanhos e cores , e cuidados com 
objetos que possam trazer perigo para a criança, atividade com acompanhamento da mãe 
ou responsável:    
Estipular um tempo relógio para a criança arrumar os objetos em cada caixa respectiva. 
                                               

      
 
 

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. 
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2- ATIVIDADE FÍSICA SEGUNDA JOGO DE TABULEIRO 

 
Materiais necessários: Papelão, tesoura sem pontas , cola, giz ou fita adesiva, tecido ou papel colorido . 
 

Preparativo: Antes de começar a brincadeira, precisaremos confeccionar o dado (enviando modelo que 

vocês podem imprimir ou copiar para montar) e o tabuleiro no chão (10 quadrados em sequência numerados 

de 1 a 10 que pode ser feito com fita adesiva ou riscado com giz). 

 

Realização da atividade: Posicionada de frente para a CASA 1, a criança irá jogar o dado para o alto, o 

número que cair voltado para cima, corresponde ao número de casas que a criança irá andar do tabuleiro. 

Cada casa tem uma tarefa que a criança deverá cumprir. Conclui a brincadeira quando a criança progredir 

da casa número 10. Cada vez que a criança andar pelas casas, ela precisará pronunciar o número que está 

escrito dentro dela. 

 

A seguir: - Lista de tarefas correspondente a cada casa. (Não precisa ser escrito no chão, poderá ser lida 

pelo adulto). - Modelo de tabuleiro para ser desenhado no chão - Modelo de dado que pode ser impresso 

ou desenhado a mão para ser confeccionado. 

 

A criança junto com seu responsável confeccionará um dado veja um exemplo no vídeo a seguir: 

https://youtu.be/LG-L9-X6mDI  

 

                    
 

 

 

Tarefas 

CASA 1- Fazer uma careta BEM FEIA!  

CASA 2- fazer uma dança bem legal 

CASA 3- imitar um gato, depois um cachorro e um leão  
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https://youtu.be/LG-L9-X6mDI


 
CASA 4- Pular em um pé só 5 vezes 

CASA 5- voltar 2 casas e contar bem alto até (10); 1,2,3......  

CASA 6- Saltar o mais alto que puder 3 vezes  

CASA 7- Fazer um avião numa perna só 

CASA 8- Voltar na casa de número 1 e começar tudo de novo 

CASA 9- sentar no chão e colocar as duas mãos nas pontas dos Pés. 

CASA 10- Contar de 1 a 10 em voz alta  

 

---------------RECORTAR----------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhar os quadrados no chão  
 

 

 

 

 

 

 

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. 
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