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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 19/04/21 a 23/04/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Ciências da Sociedade  

Conteúdo: Profissões e ferramentas de trabalho. 

Objetivo: Desenvolver a noção de que o trabalho é um meio de sustento para suprir as 

necessidades básicas do ser humano. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Converse com a criança sobre o que é o trabalho. Explique o nome da profissão dos pais, o 
local onde trabalham e o que fazem?  

Incentive-a a expressar suas dúvidas e curiosidades sobre a necessidade do trabalho dos pais 

na sociedade. Diga que cada profissional contribui de forma diferente e que todas as profissões 

têm o seu valor.  

Por exemplo, faça perguntas como: “Quem corta cabelo?”, “Quem faz o pão?”, “Quem cuida 
dos dentinhos?”, “Quem constrói casas?”, etc. Se esses profissionais não existissem, como 
seria a nossa vida? Já imaginou? 

É importante falar da importância do trabalho feito em casa (doméstico). Que tanto meninos 

como meninas podem e devem ajudar nas tarefas da casa. 

Agora, realize com a criança uma brincadeira de faz-de-conta, em que ela será o profissional. 
Por exemplo, brinque de cozinheiro utilizando colheres, panelas e avental ou outra do interesse 
da criança.  

            

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 
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ATIVIDADE 2  

 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Seres Vivos e Não Vivos 

Objetivo: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de 

outros seres vivos e matéria não viva. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

Comece a atividade assistindo o vídeo junto com a criança. 

Link: https://youtu.be/p_WTMX2jI7E Quem quer saber a diferença dos seres vivos e não vivos? 

Em seguida, diga que vocês farão um desafio, procurar pelo quintal seres vivos (bichinhos de 

jardim e plantinhas) e matéria não viva (pedras e gravetos). Depois, a criança pesquisará em 

jornais, revistas ou livros figuras para realizar a atividade de recorte e colagem de seres vivos e 

não vivos. Ajude a criança a recortar e colar, de um lado do papel seres vivos e do outro seres 

não vivos, explicando cada figura como mostra o vídeo. 

Seguem exemplos abaixo. 

  

 

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

aprendizagem da criança sobre os cuidados que devemos ter com os seres vivos. 

 

REGISTRO: A atividade de recorte e colagem realizada pela criança.  

 

 

https://youtu.be/p_WTMX2jI7E
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ATIVIDADE 3 

 

Área: Língua Portuguesa  

Conteúdo: Nome  

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

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:   

Minha proposta para hoje é confeccionar um quebra cabeça com as letrinhas do nome da 

criança. 

Comece a atividade separando e preparando o material a ser utilizado como: um pedaço de 

papelão, tesoura, pincel e tinta.  

Primeiramente, escreva as letras do nome da criança em um pedaço de papelão com pincel e 

tinta. Faça em letras grandes!! Depois, recorte cada letra de forma a montar um quebra cabeça 

do nome como mostra o modelo abaixo. 

OBS* O legal de fazer com papelão é que dura mais tempo, além de ser um material fácil de 

encontrar. 

Pronto!! Agora é só brincar de montar e desmontar quantas vezes a criança desejar. Para 

enriquecer, a brincadeira mostre e fale o nome da primeira e última letrinha. Conte quantas 

letrinhas têm, junto com a criança.  

 

   

 

Da mesma forma a brincadeira poderá ser feita com o nome de toda a família.  

Assim, de forma divertida a criança vai conhecendo as letras do seu nome. 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 
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ATIVIDADE 4 

 

Área: Música 

Conteúdo: Fontes sonoras. 

Objetivos: Explorar e identificar fontes sonoras discriminando timbres. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Nossa brincadeira começa na área externa da casa, escute os ruídos do ambiente. Chamar a 

atenção das crianças aos sons ao seu redor como: canto de pássaros, buzinas, ruídos de 

motor, pessoas conversando, etc. Pergunte às crianças o que elas escutam e se todos os 

barulhos são iguais. 

- Agora, vamos brincar de: Adivinhe qual é o som? 

O adulto deverá vendar os olhos da criança e pedir que ela fique sentada. O adulto deverá 

produzir sons como: bater palmas, fechar uma porta, abrir uma janela, bater uma colher na 

outra, enfim sons que a criança possa reconhecer e dizer qual é. 

- Brincando de detetive. 

O adulto irá fazer sons pela casa e a criança deverá identificar de onde vêm o som e ir até o 

local.  

 

 

É diversão garantida para todas as idades.  

Divirtam-se!! 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

  

 

 

 


