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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 10/05/21 a 14/05/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Matemática 

Conteúdo: Número (Contagem oral)  

Objetivo: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

O cotidiano oferece uma infinidade de situações em que é possível envolver as crianças 

em atividades de contagem. 

Então, vamos aos desafios?  

Nessa atividade, vamos usar tampinhas coloridas de plástico (garrafa pet, de leite, de suco...)  

  

https://youtu.be/MipLKD8zXL0 (Música dos números)  

 

 

 

Passo a passo 

Coloque as tampinhas sobre a mesa ou chão e pergunte à criança: 

Quais são as cores das suas tampinhas?  

Vamos separar por cor? 

Vamos contar quantas tem de cada cor? 

Em uma folha ou em pedaço de papelão escreva os numerais de 1 a 5. 

Pinte círculos representando esses numerais, como mostra a imagem abaixo. 

Ajude a criança a contar e a representar a quantidade colocando as tampinhas sobre os 

círculos.  

https://youtu.be/MipLKD8zXL0
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Link da atividade: https://youtu.be/ionoCaJ1Lns 

 

REGISTRO: Atividade realizada pela criança. 

 

ATIVIDADE 2  

 

Área: Corporal 

Conteúdo: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais. 

Objetivo: Ampliar possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações 

corporais.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:    

 

Vamos brincar de bola na cesta!!  

 

 

Desafios: 

Acertar a bola no balde ou em algum outro recipiente à uma certa distância, onde a Acriança  

consiga realizar a atividade. 

Fazer um risco no chão, marcando de onde a criança deverá lançar a bola.  

 

https://youtu.be/ionoCaJ1Lns
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Dicas: 

Variar o desafio é bem legal!   

Jogar a bola de longe, perto, bola grande, pequena, leve, pesada, balde alto, balde baixo, etc. 

 

Espero que gostem!! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Meu corpinho 

Objetivos: Nomear as partes externas do corpo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Assista ao vídeo junto com a criança. 

Link: https://youtu.be/SOHG1PjiSGs9 (Cabeça, ombro, joelho e pé) 

 

      

Nessa idade a descoberta de si e do seu corpo é fascinante para a criança. 

https://youtu.be/SOHG1PjiSGs9
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Aproveite esse tempo junto de seu pequeno(a) e divirta-se com a brincadeira.  

O responsável poderá escolher o tempo que a atividade vai durar, criar suspense, usar vários 

materiais, etc. 

O primeiro passo é deitar a criança no chão com braços e pernas afastados do corpo, e 

desenhar o contorno do corpinho para que a criança perceba seu tamanho real. Depois, 

perguntar à criança o que está faltando para completar o desenho. Deixe-a responder no seu 

tempo. Complete desenhando os olhos, orelhas, boca, nariz, cabelo etc. Se preferir pode 

desenhar a roupinha e o calçado. 

Usem a criatividade! 

  

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

 

Área: Música 

Conteúdo: Música folclórica 

Objetivos: Conhecer, apreciar e conceber a música como produto histórico-cultural. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

A música nas brincadeiras de roda está presente na infância de muitas crianças de diversas 

regiões do Brasil e do mundo.  

Canções populares embalam a criança desde o nascimento até a idade adulta despertando o 

coração e a mente.  

Vamos lá?  

Assista ao vídeo junto com a criança. 

Link: https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8  (Cirandinha, Cirandinha) 

https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8C
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Forme uma roda com as pessoas que moram na casa. 

Girar a roda para a direita ou para a esquerda quando iniciar a música. 

Cante a canção junto com a criança. 

O adulto poderá cantar outras canções de roda como: roda, roda, roda, pé, pé, pé, entre outras 

que ouvia na sua infância. 

 

Divirtam-se!! 

Até a próxima aula.  
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REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

  

 

 

 


