
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 18 

Professores: Fred Madureira / Jacqueline Data: 19/07 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. Atividade Bi pedal  

 

 
Educação física 

 
Atividade: Sequência Rítmica 

 
Objetivo: Reconhecer a existência de elementos rítmicos na brincadeira, trabalhar noções de 
espaço, tempo e ritmo. 
Realizar movimentos básicos de saltar com os dois pés em diferentes direções, no ritmo em que 
esses movimentos são executados em seguida realizar a sequência de movimentos solicitada 
levando em conta seus limites corporais. 
Como realizar a atividade passo a passo: Com uma fita crepe, Giz ou algo que dê para riscar o 
chão, pinte o seguinte desenho. 
 
 
 

                               
           
 

1. Em frente ao desenho salte com os dois pés juntos na sequência numérica 1,2,3,4 
2. Repita a sequência e treine bastante até memorizar. 

3. Agora coloque uma música e faça os movimentos solicitados no ritmo! 
4. Crie variações 1,4,2,3 

5. 1,3,2,4 
6. Sempre com música 

Devolutiva fotos ou vídeo da atividade 

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

de E.V.A, nunca de vestido ou descalço. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Olá crianças!  
Olá famílias! 
Hoje vamos fazer uma atividade de dança, aonde vocês podem colocar uma música que 

gostem ou escolher um link abaixo. A proposta para a família é dançar com Just Dance, que é um 
jogo do vídeo game do Xbox, mas nós iremos usar os vídeos do You tube. 

 
JUST DANCE 

 
1 – Hawaiian Roller Coaster Ride - 

https://www.youtube.com/watch?v=nBh7yWbNOfY&ab_channel=FamilyFriendlyGamingFamilyFriendlyGaming 

 
2 - I like to move it -

https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo&list=PLDh13mqn29QutEJmfLerwEblx7zoh-
JRT&index=14&ab_channel=FamilyFriendlyGamingFamilyFriendlyGaming 

 
3 - Dance Monkey – Megastar - https://www.youtube.com/watch?v=bI7QZHzva-E&ab_channel=ScottS 

 
Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo curto de um momento da atividade ou um breve 

relato de como a criança realizou a atividade, a devolutiva conta presença. 
 

Boa aula! 
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