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EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA III (CRIANÇAS PEQUENAS – PRÉ-ESCOLA) 
ROTINA SEMANAL – DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
ALUNO(A):______________________________________________PROFESSOR (A):____________________ 

ESCOLA (     ) EMEI “PROFª RUTE THONI BÉRGAMO”;    (     ) EMEI “PROFª MARIA DE LOURDES SALEMI BERTELLI”;        

(     ) EMEI “ÂNGELA MARIA BÉRGAMO ANTUNES” 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01 

Objetivo da BNCC: CG02 – Deslocar seu corpo pelo espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora, etc.  
Proposta de atividade: Conhecer-se como sujeito ativo ao conhecer e seguir as regras de trânsito 
Materiais usados: Círculos com as cores verde, vermelho e amarelo; 
 Número de participantes: Mínimo de 02 participantes; 

Desenvolvimento: 
- Recortar os círculos depois de pintados com as cores; 
- Ficar atento aos comandos de quem vai ser o mestre do trânsito; 
- Ao ser escolhido verde, os participantes devem se movimentar como se estivessem dirigido seu carro; 
- Ao ser escolhido vermelho devem parar imediatamente e esperar pelo próximo comando de verde; 
- A criança pode usar algum carrinho de brinquedo também para variar a brincadeira, fazendo uma estrada e 
pilotando seu veiculo. 

 
VÍDEO EM ANEXO 

 
 
 
 
 
  

ATIVIDADE 2 - DANÇA MALUCA 
Objetivo da BNCC: TS03- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras / CG03- 
explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos seguindo orientações 
Proposta de atividade: Expressar-se corporalmente por meio da dança maluca. 
Materiais usados: Um celular com câmera, e algo para fixar o celular na cabeça (EX: prender o celular com a câmera 
filmando o próprio corpo em um boné ou algo do tipo); 
Número de participantes: Mínimo de 02 participantes 

Desenvolvimento: 
- Colocar o celular fixo para filmar o próprio corpo preso em um boné ou algo do tipo;  
- Necessário ser preso no alto da cabeça para as imagens ficarem mais divertidas de se assistir; 
- Ser criativo nos movimentos, pois é a Dança Maluca; 
- Enviar os vídeos no grupo da sala; 
- E o mais importante... Se divertir!!! 
 
Dança Maluca 

https://youtu.be/uxPHbJD0eGs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxPHbJD0eGs
https://youtu.be/uxPHbJD0eGs
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RECORTE OS CÍRCULOS ABAIXO PARA A ATIVIDADE 01: 

 


