
 
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO    

Nome do aluno:  Semana 11 

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

Turma: 
Jardim I 

Campos de Experiência: “O eu, o Outro e o nós”; “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/educação matemática/cores 

 
1- ATIVIDADE FÍSICA PRIMEIRA AULA DA SEMANA: 

Jogo da arrumação nível 1 
Materiais necessários:  Brinquedos, Roupas, alimentos e objetos da casa, 2 caixas de 
papelão 
Descrição da atividade: Colocar todos os objetos Misturados no centro de um dos cômodos 
da casa e colocar 2 caixas com os nomes Brinquedos, alimentos, 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.   
Pode ser Caixas, baldes, caixa de papelão, utilize objetos de várias cores.  
Jardim I  trabalhar só com os brinquedos e alguns alimentos que a criança conheçe.                                                

 
 
 

 

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 AULA DA SEMANA: 

 
EMPILHANDO COPOS/TORRE DE COPOS    

Materiais necessários: Copos descartáveis ou copos de Plástico coloridos   
Descrição da atividade: 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.  

 
 

 

 

Devolutiva: 

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

atividade, A devolutiva conta presença 
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