
 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO       

Nome do aluno:  Semana 24 

Professores: Fred Madureira Data: 30/08 A 

03/09/2021 

Turma: 

Jardim I 
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 são 09 exercícios básicos  

Realizar cada posição por 40 segundos   

 

 
 

 

Devolutiva um vídeo da atividade, fotos ou relato   

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 

Atividade de educação física Jardim 1 A  

Dança do movimento o reino das crianças 

Dançar e se divertir conforme pede a música combinado com a 

estátua, primeiro mexer os Braços com alegria até que ele pare a 

bateria estátua, segundo mexer as pernas com alegria até que ele pare 

a bateria estátua, terceiro mexer os ombros com simpatia até que ele 

pare a bateria, quarto mexer o corpo com maestria até que ele pare a 

bateria, agora só vai se mexer quando a orquestra tocar outra vez. 

 

Link https://youtu.be/Fj_GFtYc8-c 

Devolutiva um vídeo da atividade, fotos ou relato   
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