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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 26/04/21 a 30/04/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Nome 

Objetivo: Desenvolver a ideia da representação da escrita do nome próprio. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Hoje, vamos encontrar magicamente as letras do nome da criança através de uma brincadeira 

bem divertida. 

 https://fb.watch/52tlg4bvgN/ 

Primeiramente, escreva as letras aleatoriamente do nome da criança em um papel como 

mostra no vídeo. Depois, separe um refratário transparente com água e aplique gotas de 

corante alimentício ou tinta para tingir levemente a água. Em seguida, coloque a folha de papel 

com as letras embaixo do refratário. Pronto!! Agora, com um copo descartável e com o apoio 

de um crachá, vamos procurar as letras do nome na ordem correta. Magicamente, com o 

movimento do copo feito pela criança, as letras vão aparecendo uma a uma. 

            

 

Muito legal!!  

Obs* Realize a atividade com o nome escrito em uma folha ou faça um crachá. 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

https://fb.watch/52tlg4bvgN/
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ATIVIDADE 2  

 

Área: Artes 

Conteúdo: Ferramentas, matérias e suportes variados.   

Objetivo: Experimentar, explorar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais 

(tradicionais ou alternativos) na realização de trabalhos artísticos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Mosaico Diferente 

Vamos fazer um lindo mosaico com fita crepe e tinta de cores variadas? Podemos usar a tinta 

caseira feita na proposta da atividade anterior. 

Ação Educativa: Escolha um local onde será feito a atividade. Pode ser chão ou mesa. Agora, 

vamos colar a fita crepe em metade de uma cartolina formando formas geométricas como 

mostra a imagem abaixo. Em seguida, despeje a tinta em bandejas de isopor ou em pratos e 

deixe ao alcance da criança. A ideia é deixar a criança pintar livremente com as mãos sobre o 

papel. Quando a criança terminar, coloque para secar. Depois de seco, retire com cuidado a 

fita crepe e veja um lindo mosaico aparecer.  

 

 

 

Brincadeiras artísticas sempre fazem sucesso 

com as crianças!!  

Espero que gostem!! 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: A atividade realizada pela criança.  
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ATIVIDADE 3 

 

Área: Matemática 

Conteúdo: Observação, exploração e identificação das características dos objetos. 

Objetivos: Identificar as propriedades geométricas de objetos quanto a sua forma. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

 

Comece a atividade assistindo ao vídeo do Pocoyo.  

Link: https://youtu.be/KlVflfqgy6 

 

 

Depois, o responsável organizará o espaço para a realização da atividade com o auxílio da 

criança. Para isso, deve desenhar em uma folha a figura de um triângulo, de um círculo, de um 

quadrado e fixar no chão com uma fita adesiva como mostra a imagem abaixo. Nesse momento, 

converse com a criança sobre as formas do nosso mundinho. Você conhece essas formas 

geométricas? Deixe que a criança fale o nome de cada uma delas. Assim, o adulto já vai criando 

uma atmosfera de curiosidade, além de identificar o que ela já sabe sobre o tema. Se ela não 

souber, diga o nome a ela, pausadamente. Logo depois, propor um desafio. A criança deverá 

procurar pela casa, objetos do dia a dia semelhantes aos que estão desenhados no papel. Já 

com os objetos em mãos, colocar no chão e separar de acordo com suas características como 

mostra a imagem abaixo.  

 

 

Ao final da atividade, a criança poderá desenhar essas formas no chão do quintal com giz ou 

carvão. 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

https://youtu.be/KlVflfqgy6
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ATIVIDADE 4 

 

Área: Cultura Corporal 

Conteúdo: Brincadeiras de desafios corporais  

Objetivos: Ampliar as possiblidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Escolha um lugar para dançar. 

Coloque a música estátua diferente. 

Junto com a criança, obedeça aos comandos da música. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4&t=0s  

 

 

Divirtam-se!! 

Até a próxima aula.  

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4&t=0s

