
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Jacqueline / Fred Madureira Data: 28/06 a 
01/07/2021 

Turma: 
Jardim II 

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

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Olá crianças! Olá Famílias! 
Hoje vamos fazer uma atividade que movimenta o corpo, reaproveita materiais recicláveis e 

é uma brincadeira típica junina. 
 

JOGO DA ARGOLA 

Materiais necessários:  

- 1 a 3 Garrafas pet; 

- Folha de papel, jornal ou revista, (para fazer a argola);  

- Fita crepe, durex ou cola (para colar a argola); 

- Um giz, lápis, fita crepe ou objeto (para marcar as distâncias no chão). 

 

Confecção: 

Vídeo para ajudar a fazer o jogo: https://www.youtube.com/watch?v=UMi_W3zaVSI 

1 – As garrafas pets, tem que estar com algum peso no fundo, como água, área, pedra, terra etc. 

 
2 – Argola de papel: 

 
 

Desenvolvimento: Escolha o melhor espaço para organizar as embalagens, lado a lado. Marque 

o chão com três distâncias. A criança deve lançar a argola na primeira distância, acertou, vai para 

a segunda e depois a terceira. 

 

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

realizou a atividade, a devolutiva conta presença. 

Boa aula! Até mais! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMi_W3zaVSI


 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Fred Madureira / Jacqueline Data: 28/06 a 
01/07/2021 

Turma: 
Jardim II 

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/Respeito: Voz de comando 

 
Desenvolvimento: 

 
Em casa ou no quintal a criança vai andar ou correr e a mãe vai dar a voz de comando. 
 
 
Exemplo: Andando, andando, andando, correndo, correndo, correndo, Parou, sentou, em pé, 
andando, andou, sentou, quando a mamãe falar Neymar a criança deita e finge que está com dor 
na perna e dramatiza ai ai ai ai. E aí a voz de comando diz em pé, andou, andou, andou, sentou, 
em pé, Mãos na cabeça, agachando, sentou, braços abertos, equilibrou, sentou, Neymar.    
 

 
 

Importante realizar as atividades de calça moletons ou agasalho e tênis nunca de vestido 
ou descalço 

 
 

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. 

 

 


