
 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO       

Nome do aluno:  Semana 24 

Professores: Fred Madureira Data: 30/08 A 

03/09/2021 

Turma: 

Jardim II 
Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos” e ““Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações”. 

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. 

(EI03ET03) Propor situações nas quais possam utilizar diferentes estratégias de buscar informações 

escutando questionando e observando para vivenciar novas situações, bem como fotos e vídeos para ampliar 

o repertório. 

 

Educação física 

Yoga infantil 10 básicas posturas 40 segundos cada 

 

 
 

 

Boa aula! 

Devolutiva um vídeo da atividade, fotos ou relatório. 

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

tapete da sala. 
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Educação física dançando cantando e brincando como antigamente 
Palavra cantada Assistir ao vídeo primeiro 

Músicas e cantigas populares https://youtu.be/Q8ou8bcWITU  

 

Atividade deixar a criança assistir o vídeo e aprender as músicas para atividade em sala e em 

casa caso a mamãe tenha brincado na infância brincar com a criança ensinando o gestual.  

Repetir essa música com os gestos pois faremos na escola também. 

 

Caranguejo não é peixe, Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe na enchente da maré 

Ora palma, palma, palma, ora pé, pé, pé, ora roda, roda, roda (Repetir).  
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