
 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 18 

Professores: Diogo Maciel da Silva / Fred Madureira  Data: 20 a 23/07/2021 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. Monopedal. 

 

Educação Física 

Yoga infantil 

 

1º Momento:  Desenvolvimento e realização da atividade prática 

 

Agora o desafio é maior, realizar todas as posições por  

 30 segundos cada uma, vamos lá? 
 

 
 

Obs.: Realizar a atividade proposta de calça de agasalho ou moletom, no tapete, tatame ou 

placa de E.V.A e com calçado fechado. 

 

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 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 18 

Professores: Diogo Maciel da Silva / Fred Madureira Data: 20 a 23/07/2021 Turma:Jardim II 

Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos”, “O eu, o Outro e o nós”. 
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. Monopedal. 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 
limitações. 

Educação física 
Atividade rítmica e expressiva 

 
1º Momento: Desenvolvimento e realização da atividade prática 

 
 

IMPRIMA ESTA IMAGEM (LOCALIZADA NA 
ÚLTIMA PÁGINA) PARA REALIZAR A 

ATIVIDADE! 

 
 

1. Em frente ao desenho, salte primeiro com o pé esquerdo no número 1 o direito no 
número 2, repete o esquerdo no número 3 e novamente o direito no número 4, seguindo 
a sequência numérica 1.2.3.4 e a sequência esquerda/direita, esquerda/direita e repita a 
sequência algumas vezes até memorizar. 

2. Agora você fará o mesmo exercício só que com as duas pernas Unidas é saltitando. 
3. Coloque uma música bem animada e faça os movimentos pedidos no ritmo. 
4. Mude a Musica e tente outro Ritmo.  
5. Sugestão de música “BABY SHARK” ou uma música que a familia ou a criança goste. 

 

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 ! 

 



 
 


