
 
ESCOLA MUNICIPALMONTEIRO LOBATO    

Nome do aluno:  Semana 17 

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

Turma: 
Jardim I 

Campos de Experiência: “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/Respeito 

 
 Alongamento- Posturas de Yoga Infantil  

Agora o desafio é maior 
Realizar cada exercício proposto pelo professor por 20 segundos apenas:  

 

 
 

Fonte da imagem Google imagens 
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. 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO    

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Fred Madureira  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. 

 

 


