
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: JACQUELINE / FRED Data: 14/06 a 18/06 Turma: JD II 

Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos”. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Olá crianças! Olá família! 
Hoje vamos fazer uma atividade de orientação espacial. 
 
ATIVIDADE – ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
 
Material necessário: tapete (almofada, pano, folha de papel etc.), sempre pensar na segura 

da criança para que ela não escorregue. 
 
Desenvolvimento: O link abaixo é o vídeo com a Professora Jacqueline ensinando, para 

quem não tem acesso à internet, seguir as informações abaixo. 
 
Vamos trabalhar a orientação espacial com voz de comando, uma brincadeira simples e 

divertida. O tapete fica no chão e o adulto dá os comandos, de em cima, embaixo, do lado, atrás, 
na frente. 

EX.:  em cima do tapete... do lado do tapete... do outro lado do tapete... atrás do tapete... atrás 
do tapete... em cima do tapete... na frente do tapete... embaixo do tapete.  

Fazer de uma forma divertida e que a criança tenha que ter atenção ao comando para não 
errar. 

VÍDEO - ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
https://www.youtube.com/watch?v=n6IU_GYX71U 

 
 

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! Boa aula!  
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Olá crianças! Olá família! 
Hoje vamos fazer uma atividade de coordenação motora fina, essa atividade irá auxiliar a 

criança com os movimentos e fortalecimento das mãos, assim ajudando a segurar o lápis 
corretamente e a escrever. 

CHUTE COM LÁPIS 
1 - Materiais necessários: Um pote (gol), bolinhas de papel e dois lápis. 

 
2 - Desenvolvimento: O link abaixo é o vídeo com a Professora Jacqueline ensinando, para 

quem não tem acesso à internet, seguir as informações abaixo. 
 

Posicione o pote deitado na mesa (gol); 
Posicione os lápis na mão da criança, um em cada mão, como se ela fosse escrever, mas 

com a ponta grande, ela segura no final do lápis. 
A criança irá usar os lápis para “chutar”, primeiro ela irá tocar a bolinha de papel de um lápis 

para o outro, assim usando as duas mãos, depois ela irá “chutar” para o gol (pote), peça para 
criança fazer 5 vezes. 

 

Como brincar de chute com lápis  
https://youtu.be/r7EFwIY-CLE  

 

    

 
 

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/r7EFwIY-CLE

