
 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA  

Nome do aluno:  Semana 20 

Professores: Fred Madureira/Diogo Data: 04/08  a 
06/08/2021 

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 

 

Olá galerinha, tudo bem? Espero que sim! 

Devido à pandemia do Covid-19, os jogos olímpicos de Tóquio de 2020 foram adiados para o ano 
de 2021 e está acontecendo no Japão. Podemos dizer que é considerado um dos maiores 
eventos esportivos do mundo. Hoje vamos aprender um pouco sobre o assunto.  

 
1º Momento: Assista aos vídeos sobre os jogos Olímpicos. 

Jogos Olímpicos 

Link: https://youtu.be/_3vPHrGzr5c 

 

Mundo de Kaboo sobre jogos olímpicos 

 

2º momento: Faça um desenho (em folha de sulfite ou caderno) dos anéis olímpicos, tire uma 

foto e envie no e-mail do professor:  

 
 
 
 
 
 
 
3º Momento: Devolutiva 
Senhores responsáveis: Mande uma foto da atividade que a criança realizou, você pode fazer os 
arcos para facilitar a pintura da criança. A devolutiva conta presença. 

Boa aula : ) 

https://youtu.be/_3vPHrGzr5c


 
ESCOLA MUNICIPAL MABEL CUNHA   

Nome do aluno:  Semana 20 

Professores: Fred Madureira/Diogo Maciel da Silva Data:04/08 a 
06/08/2021 

Turma: 
Jardim I 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

 
Educação física: Olimpiadas Tókio 2020/2021 

 
 

1 º Momento: Atividade Bi pedal  
Ginástica Artística  

Modalidade praticada por atletas fortes, com várias perfomaces, elementos e vários aparelhos. 
Vamos brincar de ginástica olimpica, é logico já trabalharemos algumas posturas Básicas: 
 

 
 

Usaremos um rolo de papel higiênico 
Primeiro exercicio equilibrar o rolo de papel sob a cabeça com os dois braços abertos, segundo 

equilibrar o rolo de papel sob a mão direita com a mão esquerda apontando lá pro Alto, conforme 
a imagem do professor Fred. 

 
Terceiro equilibrar o rolo de papel sob a mão esquerda com o braço direito e a mão direita 

estendidos apontando lá pro Alto, quarto esticar o papel no chão e equilibrar numa perna só com 

os braços abertos 



 

 
Imitar todas as demais fotos das posturas de ginástica artística  

 
 

 
Observação:É preciso fazer com os dois braços e com as duas pernas, trabalhar os dois lados 
do corpo(lateralidade), nas próximas aulas conheceremos os materiais usados na Ginástica. 
 
2º Momento: Devolutivas: Mande uma foto, 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 : ) 


