
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

Nome do aluno:   Semana: 30 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana 

L. da Rocha Souza, Rodrigo G. da Silva, Thaisa 
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Data: 

13/10/2021 

Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

(EI02CG03) 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinado movimentos e seguindo orientações.  

  

Bom dia turminha do Maternal! 

Durante esta semana iremos realizar atividades lúdicas por meio das 

brincadeiras. 

Nos jogos, a criança começa a estabelecer e entender regras constituídas por si 

e/ ou pelo grupo. Desse modo, estará elaborando e resolvendo conflitos e 

hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade 

de entender pontos de vista diferentes do seu ou de fazer-se entender e de 

coordenar o seu ponto de vista com o do outro. 

Os jogos e as brincadeiras ajudam as crianças a vivenciarem regras 

preestabelecidas. Elas aprendem a esperar a sua vez e também a ganhar e 

perder. E com isso, incentivam a auto avaliação da criança, que poderá constatar 

por si mesma os avanços que é capaz de realizar, fortalecendo assim sua 

autoestima. 

Na atividade de hoje será proposto uma brincadeira com o objetivo de trabalhar 

a coordenação motora, percepção visual, equilíbrio, concentração e lateralidade 

das crianças. 

Faça a impressão das imagens no formato dos pés ou desenhe em uma folha 

de caderno o formato dos pés. 



Disponha as imagens como na imagem abaixo, alternando a sequência utilizada, 

de forma que cada linha tenha uma posição diferente dos pés. 

 

As crianças deverão realizar o percurso pulando de acordo com a posição dos 

pés. Caso a criança tenha dificuldade oriente ela, observando o desenho dos 

pés, pulando na posição correta. 

Vamos lá, vai ser bem divertido! Convide a família para brincar também. 

Não esqueça de enviar um registro para os professores! 

Divirtam-se! 
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