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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 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero textual - Receita 

Objetivo: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos, utilizando-os nas diversas 

situações comunicativas. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

Cozinhar é uma boa oportunidade de estimular a interação entre os membros da família, já que a 

culinária permite às crianças colocar a mão na massa. Então, escolha alguém da família para 

fazer com a criança deliciosos brigadeiros em homenagem ao dia das mães. Não pode ser a 

mamãe! 

Organize a cozinha com antecedência, separando os ingredientes e utensílios. Conforme o 

andamento da receita, faça perguntas: 

A mamãe gosta de brigadeiro? E você, gosta também? 

O brigadeiro é doce ou salgado?  

Quanto de brigadeiro vamos fazer? Muito ou pouco?  

Alerte que sal ou açúcar em excesso são prejudiciais à 

saúde. 

Logo após, leia a receita em voz alta e separe, junto com a 

criança, as medidas necessárias.  

Receitinha pronta...só servir a mamãe com muito amor e carinho.  

Obs* Vale destacar que o fogão só pode ser usado por um adulto.  
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REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

ATIVIDADE 2  

 

Área: Artes 

Conteúdo: Ferramentas, matérias e suportes variados.   

Objetivo: Experimentar, explorar e se apropriar de diferentes materiais (tradicionais ou 

alternativos) na realização de trabalhos artísticos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Pintura com escova de dente 

Vamos fazer um coração bem grande para a mamãe com tinta vermelha. 

Ação Educativa: Escolha o local onde será feito a atividade. Agora, 

vamos fazer o molde do coração com um pedaço de papelão. 

Depois, é só fixar o molde com durex no centro de um papel sulfite. 

Em seguida, despeje a tinta em um prato e deixe ao alcance da 

criança. A ideia é deixar a criança mergulhar a escova na tinta e 

movimentar as cerdas com os dedinhos, de forma que produza os 

respingos ao redor do coração. Depois de seco, retire o durex com 

cuidado e veja a mágica aparecer.  

Obs* A criança poderá fazer um lindo desenho dentro do coração para a mamãe. 
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Espero que gostem!! 

REGISTRO: A atividade realizada pela criança.  

 

 

ATIVIDADE 3 

 

Área: Ciências da Sociedade 

Conteúdo: História de vida da criança (Linha do tempo)   

Objetivos:  

- Identificar mudanças ocorridas na sua vidinha desde o nascimento. 

- Perceber noções de tempo (Antes, agora e depois).  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Todo mundo tem uma história e a família é o primeiro ponto de referência para as crianças 

entenderem as fases da sua existência. As lembranças da família fazem com que as crianças 

percebam que já viveram muita coisa desde que nasceram. E muitas outras coisas irão acontecer 

ao longo da sua vidinha. 
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Então, vamos começar essa viagem construindo um varal da linha do tempo, com fotos, desde 

que a criança era ainda bem pequena na barriga da mamãe ou desde o dia que chegou em casa 

para aqueles que são filhos do coração. 

Comece a atividade assistindo ao vídeo junto com a criança. (Mundo Bita – A gente cresce) 

 

Link:  https://youtu.be/AFN52hq7d7w 

 

Depois, reserve um local para a atividade e diga que vai contar uma história, mas não é uma 

história qualquer. É a história de quando você chegou! Conte como tudo começou, até o momento 

atual. Pense nas coisas que marcaram a chegada, do que gostava de brincar, comer etc. Em 

seguida, pegue alguns prendedores e estique uma cordinha para a criança visualizar a sua linha 

do tempo. Se preferir, cole as fotos em uma cartolina. Separe e organize com seu filho(a) as fotos 

mais marcantes na ordem em que ocorreram os fatos. Oriente a criança a pendurar ou colar as 

fotos corretamente.  

No final, o responsável poderá acrescentar uma foto recente da criança. 

Hoje, sou assim!    

  

 

Espero gostem!! 

A professora vai amar conhecer sua história.       

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 

https://youtu.be/AFN52hq7d7w
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ATIVIDADE 4 

 

Área: Música 

Conteúdo: Fonte sonora – Corpo (Som do coração) e elementos do cotidiano. 

Objetivos: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Assista ao vídeo junto com a criança. 

Link: https://youtu.be/fj5bhxnSnY0  

Depois, ouça o som do coração da mamãe, do papai, do irmãozinho etc. Peça para que a criança 

compare com o TUM TUM da música no vídeo.  

Parece o mesmo som? 

Vamos imitar o som do coração?  

E o som do beijinho? Como é? 

Agora, disponha uma lata, balde ou caixa de papelão que a criança usará, batendo com uma 

colher de pau, para acompanhar o ritmo da música.  

   

 

 

Divirtam-se!! 

Até a próxima aula.  

Feliz dia das mães!  

 

 

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

  

 

 

 


