
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana27 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 22/09/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
 

 

 

3ª Atividade da semana: Circuito Interativo 

Objetivo: Mamãe ou responsável essa atividade será ótima para incentivar a coordenação de 

sua criança. 

Como fazer: Assim irá precisar de algum material que consiga desenhar no chão como, por 
exemplo, giz, algum tipo de canetinha, ou pode ser fita crepe ou até fita isolante, pois ou 
responsável irá desenhar um circuito no chão, podendo ser na sala, no quintal ou em algum lugar 
de sua preferencia que seja bom para sua criança engatinhar e fazer o percurso. O ideal é ter um 
ponto de partida e um ponto de chegada, para incentivar sua criança, pode colocar algum objeto 
ou brinquedo e pedir pra ele (a) ir buscar. O responsável pode engatinhar e fazer o percurso na 
frente da criança para ensina-la e incentiva-la. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-yGoFKqJjTU 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yGoFKqJjTU


 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 27 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, 
Vera e Roseli. 

Data: 22/09/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Tema: Dia da Árvore / Trânsito 

Quarta-feira: 22/09/2021 

 

Atividade: As Cores do Semáforo 

 

Essa atividade tem como objetivo chamar atenção da criança para os nomes das cores do 

semáforo, e qual a função de cada uma, de uma forma divertida oportunizando movimentos 

enquanto assiste o vídeo. 

Desenvolvimento da atividade: Em um lugar aconchegante assista o vídeo com a criança 

chamando a atenção para cores mencionadas, depois de pé solicite que ela reproduza os três 

movimentos sugeridos na música para as cores do semáforo.  

 

VERMELHO (Mão para cima PARE). 

AMARELO (Balance as mãos e OLHE) 

 VERDE (Siga em frente SIGA faça o movimento de seguir). 

Link do vídeo para realizar atividade: https://youtu.be/INN0nsQo4JI 

https://youtu.be/INN0nsQo4JI

