
 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA     

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Fred Madureira / Diogo Maciel  Data: 28/06 A 02/ 07/2021 Turma: Jardim II 

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. 
(EI03CG02). Demostrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos escutam e recontam de histórias, 
atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA ATIVIDADE  
1º Momento: Atividade rítmica: Assista ao vídeo “Fit dance Kids Tchutchuê” 
Material: Aparelho tecnológico, algo que faça sons ritmados. 

Desenvolvimento: REPRODUZIR A LETRA DA MÚSICA E OS MOVIMENTOS: 

 

 Fonte da imagem: Google imagens 

Segue Link indicado: https://youtu.be/oSwWny1sXNA 

 

 Fonte da imagem vídeo segue no link acima. 
 

Repetir várias vezes até aprender a música e entrar no ritmo. 

Observação: Não deixe a criança brincando sozinha, o som muito alto pode se tornar perigoso e nunca 

extravase o limite da criança, quando ela perder o interesse pare a atividade, você pode adaptar a 

brincadeira de acordo com a sua realidade! 

2º Momento: Devolutiva: mande uma foto, vídeo ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se esqueça de informar o nome do aluno a 

turma e a semana da atividade. 

Boa aula : ) 

https://youtu.be/oSwWny1sXNA
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1º Momento: Vamos brincar de estátua! 
Material: Aparelho tecnológico, algo que faça sons ritmados. 

Atividade rítmica “estátua”. 

 

Você pode seguir a música enviada no link: https://youtu.be/b1dYkXjj-1o 

Ou 

Coloque uma música bem animada, em seguida peça a criança para se movimentar reproduzindo 

movimento tentando acompanhar o ritmo da música, não se preocupe com a perfeição desses gestos. 

Pare a música durante a execução dos movimentos da criança, diga bem alto “estatua”. Ande entorno da 

criança, faça caretas e se ele rir ou se movimentar reinicie a música. 

Observação: Não deixe a criança brincando sozinha, o som muito alto pode se tornar perigoso e nunca 

extravase o limite da criança, quando ela perder o interesse pare a atividade, você pode adaptar a 

brincadeira de acordo com a sua realidade! 

 

2º Momento: Devolutiva: mande uma foto, vídeo ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se esqueça de informar o nome do aluno a 

turma e a semana da atividade. 

Boa aula : ) 

 

 

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o

