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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO:  DATA: 27/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Danilo Henriques Ferreira TURMA: Jardim I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, 
jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. 

Educação Física 
 

ATIVIDADE 
Quais os lados? 

 
 

O que vamos precisar?   
 - Folhas de sulfite (ou qualquer outra folha branca) 
 - Lápis de cor 
 - Tesoura  
 - Fita adesiva 
  
Preparando a atividade 
 Com a ajuda de um adulto, a criança irá desenhar nas folhas o contorno das 
próprias mãos e pés (se possível, no mínimo dois de cada mão e dois de cada pé). 
Cada mão e cada pé deverão ser pintados de cores diferentes.  
 

 
 
 Após pintados, o responsável irá recortas estes desenhos e com uma fita adesiva, 
prendê-los no chão divididos em lado direito e esquerdo (mãos e pés direito enfileirados 
ao lado direito e mãos e pés esquerdos enfileirados a esquerda)  
 
 
 

Realização da atividade:  
 Pra começar, vamos marcas nas costas das mãos e em cima dos pés da criança uma letra “D” na mão e 
pé direitos e uma letra “E” na mão e pé esquerdos. 

Inicialmente a criança irá explorar os desenhos no chão sem comando nenhum explicando a penas que 
ela precisa posicionar mãos e pés em seus desenhos respectivos (exemplo: mão direita no desenho da mão 
direita). Quando a criança já estiver familiarizada com os desenhos, o responsável irá introduzir os comandos 
mencionando também a cor no desenho, exemplo: MÃO DIREITA AZUL”, “MÃO DIREITA AMARELA”, “PÉ 
ESQUERDO VERDE”. 

Não esqueçam de enviar as fotos das atividades para eu vê-los se divertindo 
 

Boa Aula! 
Prof. Danilo 


