
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Jacqueline / Fred Madureira Data: 28/06 a 
01/07/21 

Turma: 
Jardim I 

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 a distância 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; 

A criança deve lançar a argola 5 vezes e ver quantos vezes acerta. 

 

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 I 

Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos”. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

 

 
Educação física/Respeito: Voz de comando Lateralidade  

 
Desenvolvimento da atividade:  

A mamãe arruma quatro pedaços de fitas, um de cada cor e combina com a criança, 
 a cor que a mãe falar, a criança deverá levantar a parte do corpo. 

 
Exemplo fita vermelha perna direita 

Fita amarela perna esquerda 
Fita branca braço esquerdo 

Fita azul braço direito. 
Obs. fita deve ser colocada no tênis e nos pulsos cuidado para não apertar, a partir desse 

momento a mamãe dá a voz de comando tipo Vermelho a criança deve levantar a perna direita, 
amarelo a criança deve levantar a perna esquerda, azul ela levanta o braço direito. 

 
Variação:   A mamãe pode falar as duas cores dos braços exemplo Branco azul aí a criança 

levantará os dois braços de uma só vez, e combinar com a criança se ela falar as duas cores das 
pernas tipo vermelho e amarelo a criança da um pulo.  

 

 

 

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. 

 

 


