
 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA  

Nome do aluno:  Semana 19 

Professores: Diogo Maciel / Fred Madureira  Data: 26 a 30/07/2021 Turma: Jardim I A e B 

Campos de Experiência: “O eu, o Outro e o nós”; “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. Monopedal. 

 

Educação Física 

 

1º Momento: Atividade Yoga infantil agora o desafio é maior ainda fazer cada postura por 15 

segundos. Vamos lá? 

 

 

 
 

Fonte da imagem www.materialeseducativos.net/www.criandocomapego.com 

 

2º Momento: Devolutivas 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. 

 

 

 

 

Boa aula : ) 

http://www.materialeseducativos.net/
http://www.materialeseducativos.net/


 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professores: Diogo Maciel /Fred Madureira Data: 28/07a 
02/08/2021 

Turma: Jardim 
1 A e B 

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 

1º Momento: Atividade: Dança  
 

Olá, crianças, olá, famílias! 
 
Hoje, vamos fazer uma atividade de dança, onde vocês podem colocar uma música que gostem 
ou escolher o link abaixo. A proposta para a família é dançar com Just Dance, que é um jogo do 
vídeo game do Xbox, mas durante esta atividade, iremos usar os vídeos do Youtube. 
O responsável colocará o vídeo no Youtube e pedirá para a criança imitar os gestos da 
personagem ou seguir as setas ou imagens abaixo do vídeo. 

 

 
JUST DANCE 

Segue o link : A Gummy Bear https://www.youtube.com/watch?v=mYLhX6aJ32o&ab_channel=DiggyJDDiggyJD 

 
Não é necessário ter um XBox, (caso tenha, poderá usá-lo), será necessário um celular com 
internet ou um computador com acesso ao youtube. 
 
2º Momento: Devolutivas fotos ou vídeo da atividade: 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. 
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. 

Boa aula : ) 

https://www.youtube.com/watch?v=mYLhX6aJ32o&ab_channel=DiggyJDDiggyJD

