
 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO       

Nome do aluno:  Semana 26 

Professores: Fred Madureira Data: 13/09 a 

17/09/2021 

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. 

 

Educação física-Aquecimento  

Atividade 01 de educação física Jardim 1 A  

 

Dança do movimento  
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 do vídeo: https://youtu.be/Fj_GFtYc8-c  

 

         
 

 

 

Devolutiva através de fotos ou vídeo ou até mesmo um relato de como a criança 

desenvolveu atividade. 

 

 

 

https://youtu.be/Fj_GFtYc8-c
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Educação física 

Atividade 02 de educação física sensorial 
Atividade sensorial para mãos e pés: 

  
          Atividade sensorial: vídeo do Professor Fred https://youtu.be/99m2dNnxi4w 

Selecione vários objetos da casa tais como: escova de dente, óculos, sabonete, esponja de 

lavar louça, pente, caneta, colher, garfo, controle remoto e outros, vendar os olhos do aluno 

e ofertar um objeto de cada vez, dentro de uma bandeja ou recipiente a partir do tato a 

criança vai falar o que é, mas por favor não vale dar dicas vamos perceber se a criança sabe 

realmente qual é o objeto que ela está tocando.  

A criança deverá identificar 10 objetos com os olhos vendados. 

 

Devolutiva através de fotos ou vídeo ou até mesmo um relato de como a criança 

desenvolveu atividade. 
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