
 

 

 

 

 

Para auxiliar nossa saúde vamos conhecer 
sobre os esportes olímpicos. Com a 
chegada de uma nova Olimpíada, 
lembramos o quanto é emocionante 
acompanhar os Jogos e esportes 
olímpicos, mesmo que seja pela TV ou 
internet. Nos incentivando a praticar alguns 
deles. 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: Data: 03/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSORES: KATE, PATRÍCIA, ELEUSA ELISANGELA, REGINA E 
RENATA  

TURMA: BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

BERÇÁRIO 1A 

TERÇA-FEIRA 03 

SAÚDE 



 
Atividade: para tornar a aprendizagem 

divertida vamos 
conhecer alguns 
esportes olímpicos 
através de uma música, 
sem dúvidas, a música é 

um poderoso instrumento capaz de auxiliar, e 
potencializar, o desenvolvimento infantil e a 
aprendizagem. Coloque o vídeo com a música 
para a criança ouvir, se divertir e aprender. Não 
esqueça de registrar esse momento.  

 
Link: https://youtu.be/DRPx8bd80hE  

Recurso: aparelho de mídia 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 03/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSORES: ÁVILA, CÉLIA, DANIELLE, 

MEIRE, ROSELAINE, ROSIANE.  

TURMA: 
BERÇÁRIO I B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 
 

BERÇÁRIO I B 

03 de agosto – Terça-feira 
Vamos brincar: Família têm um importante papel na 

hora de estimular a 
vivência das crianças 
nos esportes, pensando 
nisso propomos um 
circuito explorando os 
movimentos corporais da 
criança inspirado nas 
Olimpíadas. No final do 
circuito, comemore com 

a criança sua conquista por ter concluído. 

 

 



 

ATIVIDADE: Escolha um local de sua 

residência, separe previamente os objetos como: 

almofadas, cadeiras, fita, para realizar um pequeno 

circuito. Em seguida monte um caminho onde a criança 

passe por cima de uma ponte de almofadas, passe por 

baixo das cadeiras e ande em linha reta por cima da 

fita. Os objetos podem ser adaptados com objetos que 

estiver disponível em casa. Para esse momento 

estamos enviando um vídeo de sugestão de como 

realizar esse momento, estimulando o equilíbrio e os 

movimentos corporais. 

LINK: https://youtu.be/GRcj5bqK9yU 

 

RECURSOS:  Almofadas, cadeira. fitas 

objetos que estiver disponível em casa, aparelhos 
de mídia (celular, Notebook ou tablet). 
 

  

https://youtu.be/GRcj5bqK9yU

