
 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

MATERNAL I 
 

 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. As atividades desses 
dias, em sua maioria, estarão incentivando o contato com livros, textos, histórias, 
teatro... Esperamos que vocês se envolvam e divirtam-se realizando as atividades 
propostas.  
 

TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

DATA: 06/04 (Segunda-feira) 

PROFESSORA: Joseane Padoan 
 
Atividade: Dinâmica – História: A LINDA ROSA JUVENIL + Música 
 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo. A educação física deve, assim, ser 
inserida no conjunto de ações pedagógicas que ajudem o desenvolvimento 
infantil, tendo enfoque lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Esta semana trabalharemos a Educação Física vinculada à literatura e 
transformaremos o mundo real em fantasia. O período da infância é onde 
conseguimos realizar tal façanha, da forma mais pura e com maestria. 
Convido aos pais, hoje, a participarem desse mundo com seus filhos, 
proporcionando uma prática de atividades físicas divertida e enriquecendo o 
imaginário infantil. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental); 
• Adquirir controle corporal; 
• Desenvolver a habilidade motora; 
• Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas partes, 

por meio do movimento; 
• Realizar movimentos independentes e interdependentes, como os diversos 

segmentos do corpo; 
• Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão; 
• Identificar e efetuar movimentos, discriminando as diferentes velocidades e 

trajetórias, no deslocamento do corpo e dos objetos. 
 



 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção: Para esta atividade, precisaremos de duas coisas muito importantes: 
1) A presença e participação de um adulto durante todo o tempo, qualquer 

pessoa que consiga segurar firmemente a criança.  
2) Antes de iniciar a atividade, assistir ao vídeo “A linda rosa juvenil” - História 

completa animada - Tia Tina 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bZME8gBguQU 
 

No primeiro momento, assistam juntos ao vídeo da história sugerida acima. 
Logo após, coloque a música “A linda rosa juvenil”, uma famosa cantiga de roda 
disponibilizada no link abaixo, para motivar a criança e desenvolver os movimentos 
necessários. 
      A criança deve colocar os seus pezinhos em cima dos pés do adulto e, de 
frente um para o outro, ambos devem dar as mãos e dançar durante todo o tempo 
da atividade. Conforme forem sentindo o ritmo da música, o adulto deverá conduzir 
a criança em movimentos diversos e sem que seus pezinhos se soltem. 
Obs.: Vocês poderão realizar e repetir a atividade até a criança se sentir motivada. 
 

 
Música Sugerida: 
➢ A linda rosa juvenil/ cantiga de roda (Os pequerruchos) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=q30ryHS3d1s 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Desejamos a vocês um ótimo trabalho. Divirtam-se! 
Coordenação Educação Infantil 
Professora Regente: Franciane 

Professores Especialistas: Joseane e Thales 

https://www.youtube.com/watch?v=bZME8gBguQU
https://www.youtube.com/watch?v=q30ryHS3d1s

