
 
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO    

Nome do aluno:  Semana 12 

Professores: Fred Madureira  Data: 24/05 a 
28/05/2021 

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/Dia do Brincar 

 
ATIVIDADE FÍSICA PRIMEIRA AULA DA SEMANA: 

1- 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 fósforo. 

2- 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, 
deixe a criança girar ou arremessar o brinquedo e pegar de volta.    

 
Construindo um balangandã para brincar  

 https://youtu.be/Jtds-GsQFsg  
 

                                    
                            

                         Balangandã de fitas                                           Como Brincar com o balangandã 
 
 

     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/Jtds-GsQFsg
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Educação física/Dia do Brincar 

 
ATIVIDADE FÍSICA SEGUNDA AULA DA SEMANA: 
Construindo Brinquedos com 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.   
Bilboquê de garrafa PET como Fazer: Corte o gargalo da 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.  

 
 

 
 
 

 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. 

 

  


