
 

PLANO DE AULA  

Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol 

Professor: Ronaldo Leite de Godoy      CREF: 023075-G/SC 

Disciplina: Educação Física 

Faixa Etária BNCC: Crianças bem pequenas 

Turma: Maternal II                      Data: 23/04/2020 

Modalidade: Educação Infantil 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

Objetivos de aprendizagem: - (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no 

cuidado do seu corpo; 

- (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Desenvolvimento da Aula – Brincando com papel 

Entregue para a criança algumas folhas de papéis velhos (revistas, jornais, livros), 

e no primeiro momento a deixe explorar a folha, amassando, rasgando, rabiscando e 

olhando as imagens, as letras e/ou os números. Após a exploração, vamos utilizar as 

folhas de papeis abertas como capa e esconder as diferentes partes do corpo conforme 

pede a musiquinha do jacaré, que está em anexo a seguir: 

(https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew), toda a vez que pede para esconder 

alguma parte do corpo à mesma deve ser coberta com a folha de papel, exemplo: “esconda 

suas orelhas...”, a criança esconde as orelhas. 

Agora iremos começar a explorar juntos todas as partes do corpo humano em um 

banho, os pais deverão pedir para as crianças fazerem bolinhas de papel com as folhas, 

amassando e apertando bem (se necessário passar uma fita para ficar em formato de 

bolinha). Vamos fingir que a bolinha de papel é um sabonete e nós precisamos usar ela 

para tomar banho, pede para criança: “O que podemos lavar com sabonete no nosso corpo 

para ficar limpinho?” “Vamos lavas as mãos com o sabonete? - Passe a bolinha de papel 

nas mãos”, “Vamos lavar os pés com nosso sabonete? – Passe a bolinha nos pés”, “Vamos 

lavar a barriguinha com nosso sabonete? – Passe a bolinha na barriguinha” e assim segue 



 

a brincadeira, pedindo para as crianças lavarem com sabonete diversas partes do corpo e 

passando a bolinha de papel.  

Depois de terminar o banho vamos brincar com a bolinha, uma sugestão é que se 

põe uma caixa sem tampa no chão e pede para a criança ficar em uma distância da mesma 

(10 passos é o suficiente), então, a criança irá arremessar uma bolinha de cada vez 

tentando encestá-las no interior da caixa. Pode explorar a bolinha também, rolando para 

alguém da família, jogar para cima e tentar encaixar, chutar. Deixe a criança usar sua 

criatividade. 

 


