
 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO       

Nome do aluno:  Semana 27 

Professores: Fred Madureira Data: 20/09 a 

24/09/2021 

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 semana do Trânsito 
Primeiro Assistir ao vídeo link:  https://youtu.be/EdffX059pTQ 

 

 

Atividade de educação física coloque o vídeo e aumente o volume: 

Mamãe faça 03 Três círculos médios, Um verde, um vermelho e um amarelo; 

A mamãe mostrará o verde, aí a criança anda devagar, se quiser que a criança ande mais 

rápido ou corra, balance o círculo verde sem parar, mas combine antes com ela, amarelo 

corre em câmera lenta devagar e vermelho parou! 

Quando na música canta olhe para direita, olhe para esquerda, a criança deve virar e olhar 

para os lados Ok.  

 

 

 

 

                 

 

 

 

     

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

desenvolveu atividade. 
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