
 
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO    

Nome do aluno:  Semana 14 

Professores: Fred Madureira  Data: 07/06 a 
11/06/2021 

Turma: 
Jardim II 

Campos de Experiência: “O eu, o Outro e o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”. 

 
Educação física/Conscientização Sócio ambiental 

 
1- ATIVIDADE FÍSICA: Yoga para crianças  

             Estimulante, tonificante, relaxante e acalmante. 
Realize as posturas do gato, do cachorro, da cobra e da abelha conforme o vídeo, com calma e 

em local seguro, arejado e que a criança não perca a atenção. 

 Atenção 20 segundos cada exercício 
 

 Postura do Cachorro 

 
 
 

 postura da cobra 
 
 
 



 

 Postura do Gato 
 
 
 
 

 Postura da abelha 
 
 
 

 Link da atividade  
https://youtu.be/5RfWgMJ6dcw  

 

     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/5RfWgMJ6dcw
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ATIVIDADE FÍSICA 2: Jogo da mimica  
 

A criança terá como tarefa realizar cinco imitações de personagens ou animais com gestos e sons: 
Escreva ou recorte de livros e ou revistas, imagens de alguns personagens e animais mostre para 
a criança e coloque dentro de um saquinho ou toca e peça para a criança retirar um de cada vez, 
você revela pra ela o que tirou e ela faz a imitação. 
 
Exemplos de imitações: O Professor; A Bailarina, a Princesa, o Gato, o Leão, o cachorro.  
A cantora, o jogador de futebol. 
 
Obs.: Filme as cinco imitações ou fotografe.  
Dica coloque dentro da touca ou sacolinha pra criança escolher uns 15 personagens Ok. 

 
 
 

 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. 

 


