
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Fred Madureira / Jacqueline Data: 21/06 a 
25/06/2021 

Turma: 
Jardim II 

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/Resgatando brincadeiras antigas. 

 
1- ATIVIDADE FÍSICA PRIMEIRA AULA DA SEMANA: Alongamento Yoga infantil 

2- FILMAR 30 SEGUNDOS DE CADA POSTURA   
 

   
Postura da saudação ao sol          Postura da borboleta                      Postura do camelo 

 
 
 

                                          
              Postura do cachorro                                                           Postura da cobra 
 

Fonte das imagens Google 

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 e bom divertimento para Todos. 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Fred Madureira / Jacqueline Data: 21/06 a 
25/06/2021 

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/Resgatando brincadeiras antigas.   

 
Vamos ensinar as crianças as várias formas de escolhas ou de jogos onde um dos integrantes 

jogam e um é o primeiro e o outro é segundo ou terceiro e assim sucessivamente mostrando para 

elas que o importante é competir e nessa atividade a mamãe é muito importante. Eis as 

brincadeiras: 

1- Cara ou Coroa (Use uma Moeda); 

2- Par ou Ímpar (Feita com a mão fechada para trás e coloca-se a mão pra frente com uma 

quantidade de dedos aí conta-se 1 ímpar, 2 par, 3 ímpar, 4 par, 5 ímpar, 6 par e assim 

sucessivamente... 

3- Jo Ken Pô (Mãos pra frente, uma espalmada e a outra fechada, bater a mão fechada sob a 

espalmada dizendo Joguem Pô 3 vezes. Ai cada um escolhe: mão aberta (Papel), mão 

fechada (Pedra) e dedos em forma de tesoura (Tesoura). A pontuação funciona assim Papel 

vence a pedra, pois embrulha a pedra, tesoura vence o papel pois o corta e Pedra vence a 

tesoura pois a pedra a amassa. 

         
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. 

 

 


