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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 17/05/21 a 21/05/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Matemática 

Conteúdo: Formas geométricas 

Objetivo: Explorar e identificar as propriedades geométricas de figuras. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Desafio de hoje...encontrar e colar as figuras semelhantes quanto à forma. 

Desenhar as formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo e retângulo) em papel sulfite, se 

possível de cores diferentes.  

O adulto deverá recortar as mesmas formas, de tamanhos variados e em papel colorido. 

Espalhe as figuras recortadas sobre a mesa.  

Pedir para que a criança encontre e cole as figuras iguais, fazendo a correspondência, como 

mostra a imagem abaixo.  

 

                               

REGISTRO: Atividade realizada pela criança. 
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ATIVIDADE 2  

 

Área: Língua Portuguesa  

Conteúdo: Nome  

Objetivo: Desenvolver a ideia da representação da escrita. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:   

Caixa de areia  

A ideia é treinar o traçado das letrinhas do nome de forma brincante. 

Para isso, uma pequena quantidade de farinha de trigo, fubá ou mesmo a areia do quintal é 

uma ótima oportunidade para que a criança aprimore a escrita do nome próprio. 

Vamos lá? 

Separe a tampa de uma caixa de sapato ou recipiente plástico e coloque areia, farinha de trigo 

ou fubá. Escreva o nome da criança em um papel e deixe ao lado da caixa. Depois, incentive a 

criança a escrever as letras do nome, uma letrinha de cada vez, na caixa de areia.  

Vale lembrar que a experiência sensorial é agradável para as crianças, sendo uma proposta 

instigante para estimular o desenvolvimento do traçado, sem precisar cobrir ou ter a mão de 

um adulto direcionando. 

No final, deixe a criança soltar a imaginação desenhando livremente.  

 

Espero que gostem!! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 



1 
 

ATIVIDADE 3 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: O universo (Sol e Lua) 

Objetivos: Identificar e diferenciar elementos que caracterizam o dia e a noite, bem como 

a influência que exercem sobre o comportamento dos seres vivos no nosso planeta.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Comece a atividade assistindo ao vídeo (Varal de histórias - Dia e Noite). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fs3Vizxm_FM  

 

Pergunte sobre o tema.  

O que fazemos durante o dia? 

E a noite, fazemos o quê? 

Você gosta mais do dia ou mais da noite? Por quê? 

 

Agora vamos fazer, junto com a criança, um cartaz bem legal! 

Pegue uma cartolina, junte as pontas e dobre para marcar o meio. De um lado da folha, faça o 

sol, do outro, a lua. Pode-se montar (sol e lua) usando recorte e colagem com papel colorido. 

Logo depois, procurar em revistas, livros velhos, gibis ou mesmo imagens impressas na 

internet de situações que as crianças vivenciam de dia e de noite. Feito isso, ajude a criança a 

colar as figuras no lugar correto. 

Obs* A colagem poderá ser feita em folha de sulfite, se preferir.   

Veja como se faz nas imagens abaixo.  

Neste ambiente interativo, desafiador e imaginativo tudo fica mais prazeroso para a 

aprendizagem da criança. 

 

       

     

  

https://www.youtube.com/watch?v=fs3Vizxm_FM
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REGISTRO: Atividade feita pela da criança. 

 

 

ATIVIDADE 4 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Brincadeira de imitação 

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

corporais de natureza lúdica. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Assista ao vídeo junto com a criança. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ  

Essa atividade estimula na criança a percepção dos 
recursos corporais, bem como suas capacidades e 
limitações. 

Então...vamos proporcionar aos pequenos brincadeiras 
onde se sintam seguros e livres para aperfeiçoarem suas 
habilidades motoras acompanhando os comandos e ritmo 

da música. 

Podemos dançar ao ar livre ou dentro de casa, além do mais, é diversão garantida para todas 
as idades. Vamos lá?   

Divirtam-se!! 

REGISTRO:  REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ

