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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “PROFº CARLOS GOMES PEIXOTO DE MELLO” 

Rua Carmo Bartalotti, 3-30 – Jardim Vânia Maria 
TELEFONE: 3232-7093 | CEP 17063-590 - BAURU – SP 

FACEBOOK: EMEI Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 14/06/21 a 18/06/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero Textual - Receita 

Objetivo: Explorar diferentes portadores de texto descobrindo sua funcionalidade. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Aproveitando que estamos no mês das festas juninas, época de muitas gostosuras típicas, 

convido você a preparar junto com seu filho(a) a tradicional pipoca doce. 

Tem criança na cozinha!! 

Primeiramente, converse com a criança sobre a importância de 

higienizar as mãos antes de preparar os alimentos.    

Em seguida, permita que a criança ajude separando os ingredientes 

que deverão estar em suas embalagens originais para facilitar a 

identificação do que será usado. O adulto deverá ler a receita junto 

com a criança e selecionar as medidas.  

 

Tudo pronto? Agora, mãos à obra! 

  

Participar desses momentos na cozinha é sempre uma 

experiência divertida e enriquecedora para a aprendizagem 

dos pequenos.  
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PIPOCA DOCE 

INGREDIENTES 

 

 

 

 

1 XÍCARA (CHÁ) DE AÇÚCAR           

                                    

1 XÍCARA (CHÁ) DE ÓLEO 

                           

1 XÍCARA (CHÁ) DE MILHO DE PIPOCA 

                                      

1 XÍCARA (CHÁ) DE ÁGUA 

 

Modo de preparo:  

EM UMA PANELA COLOQUE TODOS OS 

INGREDIENTES E MISTURE BEM. 

LEVE AO FOGO MÉDIO.  

MEXA BEM ATÉ SUMIR TODA A ÁGUA. 

QUANDO COMEÇAR ESTOURAR A PIPOCA, TAMPE A PANELA E SÓ ABRA QUANDO 

ESTIVER TUDO ESTOURADO. 

    

Registro: Poderá ser feito através de vídeo ou foto.   
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ATIVIDADE 2  

   
Área: Matemática 

Conteúdo: Contagem oral em contextos diversos. 

Objetivos: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noção de número, quantificando o 

mundo que nos rodeia.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Pescaria diferente  

Como pescar?  

 

 

Encha um recipiente grande com água. 

Coloque nele, objetos que flutuem como: tampinhas de garrafa pet, bolinhas coloridas, etc.  

Deixe um outro recipiente vazio ao lado para os objetos pescados. 

Peneiras, conchas, pegadores (como os utilizados na cozinha) podem servir como vara de 

pescar.  

A criança deve tentar fazer toda a atividade apenas com a “vara de pescar” e não com as 

mãos. 

A criança deverá pescar a quantidade e a cor do objeto determinado pelo adulto. Depois, 

agrupar as cores iguais e no final realizar a contagem de acordo com a cores agrupadas. 

Ex: Quantos “peixinhos” pescamos na cor azul? E na cor amarela? E assim por diante. 

Nessa atividade, além de trabalhar contagem oral e alguns conceitos matemáticos, 

trabalharemos também, cor, coordenação motora fina e concentração.    

  

  

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 3 

Área: Corporal 
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Conteúdo: Dança junina 

Objetivos: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações 

corporais. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Vamos dançar e curtir uma boa música junina!! 

Assista o vídeo junto com a criança antes de iniciar a atividade.  

Link: https://youtu.be/UFqBCjcN5wA 

 

 

Brincadeira: Acompanhar os movimentos da música.  

Divirtam-se!! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 4 

Área: Ciências da Sociedade 

Conteúdo: Manifestação cultural 

Objetivos: Relacionar-se com os objetos da cultura percebendo-os como produto das 

transformações de diferentes tempos históricos.    

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

As festas juninas acontecem no Brasil todo. 

A história dos trajes típicos das festas juninas é um exemplo da riqueza multicultural do nosso 

país, juntamente com as brincadeiras, danças e músicas.  

A famosa quadrilha (dança palaciana do século XIX) saiu dos nobres salões da realeza e 

invadiu as festas populares. Como a celebração se popularizou muito entre os camponeses, os 

sapatos de salto foram trocados por sandálias de couro, tecidos caros por chitas e o chapéu de 

palha muito usado no trabalho do campo para proteger do sol, foi adicionado aos trajes juninos.  

Com o passar do tempo as pessoas foram reinventando e incorporando novos adereços como 

temos visto nas festas atuais. 

https://youtu.be/UFqBCjcN5wA
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O papo tá bão, mas bora curti nosso arraiá? 

Vamos enfeitar o pessoal para o grande baile!!  

Roupa caipira ou traje de passeio para a criançada. Usem a criatividade!! 

Para as damas, faça penteados diferentes do dia a dia ou tranças e maquiagem com as 

famosas pintinhas. 

Para os cavalheiros, bigodinho com cavanhaque ou barba cerrada, camisa e calça com 

retalhos de tecido velho.  

Depois, só se divertir ao som do Pula pula pipoquinha da atividade 3.  

 

Boa festança!  

Vou amar receber as fotos dos meus caipirinhas lindos! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

Beijinhos da professora  

Rosangela 

 

 

 


