
 
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO    

Nome do aluno:  Semana 10 

Professores: Fred Madureira/ Rosi  Data: 10/05 a 
14/05/2021 

Turma: 
Jardim I 

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

1) Alongamento é feito antes de todas as atividades físicas e esportes: 
 
 

    
 

 
Vídeo de alongamentos do Professor Fred Madureira 

Link:  https://youtu.be/K0PEsBEj0Yg 
 

Depois da atividade Higiene Vamos lavar as mãos, secar o suor, beber água.  
     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. 

 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/K0PEsBEj0Yg
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2- Atividade física corrida:  Opções  
 

Primeiro: Delimitar um pequeno percurso para a criança correr 
Segundo: Deixar a criança brincar de pega-pega, ou outra brincadeira em local aberto e que seja 
seguro, onde o objetivo da aula é a corrida, Ex quando for passear ou estiver próximo a algum 
local aberto registre a criança correndo ou brincado sozinha ou em grupo.  
 

 

               
 
 

Depois da atividade Higiene Vamos lavar as mãos, secar o suor, beber água.  
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A devolutiva conta presença 

 

Até mais. 


