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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 24/05/21 a 28/05/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Matemática (Grandezas e Medidas) 

Conteúdo: Grande/Pequeno – Muito/Pouco – Cheio/Vazio 

Objetivo: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, 

não necessariamente convencional.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

A Atividade de hoje é bem simples, com alguns brinquedos da criança vamos trabalhar 

conceitos matemáticos de forma significativa e prazerosa. 

 

 Assista aos vídeos com a criança.                                                              

 https://www.youtube.com/watch?v=LhSFoOpL5Is 

Pocoyo – Grande /Pequeno  

https://youtu.be/ZqyVx-ePuLA  

Música Infantil – Muito/Pouco 

 

 

 

 

 

Proponha a seu filho(a) que separe alguns brinquedos de tamanhos variados e reserve.  

Desenhe 2 círculos, um ao lado do outro, no chão com giz ou faça como na imagem acima, se 

preferir.  

O adulto deverá orientar a criança a colocar vários objetos dentro de um dos círculos e um 
pouco menos dentro do outro círculo. Pergunte à criança: 

Quantos círculos temos aqui? 

https://www.youtube.com/watch?v=LhSFoOpL5Is
https://youtu.be/ZqyVx-ePuLA
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Os brinquedos foram separados?   

Temos muito ou pouco brinquedo nesse círculo? E nesse outro?  

Depois, coloque 1 copo plástico dentro de cada um dos círculos. Peça para que a criança 
coloque brinquedos em 1 dos copos até ficar bem cheio. No outro, não coloque nada! 
Questione: 

Qual copo está cheio de brinquedos?  

E o outro, como está? Aguarde a resposta. 

Agora, vamos separar apenas 2 brinquedos, um grande e um 
pequeno. Coloque-os lado a lado e oriente a criança a 
comparar o tamanho deles. 

Qual é o brinquedo grande? 

E o outro?  

 

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 2  

 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Animais – Domésticos e Selvagens 

Objetivo: Identificar os animais domésticos e animais selvagens e suas diferenças. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:   

Já vimos em outra aula o que são seres vivos e matéria não viva. Hoje, vamos falar sobre 

animais selvagens e domésticos.  

Converse com seu filho(a) e explique que os animais são seres vivos, ou seja, bichinhos que 
nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E que temos muitos animais diferentes no nosso 
mundinho. Alguns são bem ferozes e outros bem mansos. 
   
Questione: Quais animais podemos ter em casa? Um leão? Podemos ter em casa? Por que 

não? Onde vivem os animais selvagens? Deixe seu filho comentar livremente. 

 

Animais domésticos podem viver na nossa casa, no nosso quintal, ou perto de nós sem 

nos fazer mal. Esses animais gostam de receber carinho, e alguns nos fornecem alimento 

como carne, leite, ovos e outros. 
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Animais selvagens são aqueles que não podem ser domesticados e por isso devem viver 

onde nasceram, ou seja, nas matas, florestas, rios, lagos e mar. Os animais selvagens vivem 

livres e soltos na natureza onde se alimentam e sobrevivem sozinhos. 

 

Link: https://youtu.be/3H6VFo0Csok (Animais Selvagens/Domésticos) 

            Animais domésticos                                       Animais Selvagens    

      

 

Brincadeira de hoje: Que bicho é esse?  

O adulto deverá colocar figuras (impressas ou recortadas de revistas) de alguns animais 

(domésticos e selvagens) em um saco ou caixa para sortear um animal. A criança não poderá 

saber qual animal foi sorteado.  

O adulto deverá dar algumas pistas sobre as características desses animais, como por 

exemplo:  

É feroz. 

Mora na floresta.  

Tem asas. 

Vive água. 

E assim por diante, com todas as figuras. 

Deixe a criança imaginar!! No final, diga o nome do animal e mostre a figura sorteada. 

O desafio é adivinhar o bicho sem olhar. 

 

Agora, diga lá? Você tem um bichinho de estimação? Se sim, qual o nome dele ou dela?  

Mande foto! Vou amar conhecê-lo! 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

https://youtu.be/3H6VFo0Csok
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ATIVIDADE 3 

 

Área: Música 

Conteúdo: Duração do som (Longo/Curto) 

Objetivos: Explorar e conhecer elementos do som e da música.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

Assista o vídeo junto com a criança antes de iniciar a 

atividade.  

Link: https://youtu.be/Ui2Kr77mZbs (Sons longos e 

sons curtos) 

 

 

Brincadeira de hoje: Mover-se de acordo com a duração do som. 

O adulto deverá produzir diferentes eventos sonoros (sons curtos, sons longos, sons fortes e 

fracos) usando um chocalho de garrafa pet com sementes ou improvisar um tambor com balde 

e usar as mãos para produzir o som. Usem a criatividade! 

Ao ouvir o som, a criança deve movimentar-se, reagindo como se fossem os sons. 

Exemplo: Quando o som for longo, movimentar o corpo longamente, quando for curto ser 

rápido no movimento, quando for forte a criança precisa ser intensa, e assim por diante. 

Magicamente todo seu corpinho se transforma em som.  

É importante usar um espaço amplo que permita que a criança se locomova e use o corpo com 

liberdade.  

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

ATIVIDADE 4 

 

Área: Corporal 

Conteúdo: Brincadeiras de situações opositivas 

Objetivos:  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/Ui2Kr77mZbs
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Brincadeira de gato e rato.  

Mamães, decidam quem será o rato e quem será o gato. Quem for o gato ficará do lado de 

fora do círculo, o outro será o rato e ficará do lado de dentro do círculo. 

Desenhe um círculo no chão para representar a toca do rato. 

O jogo de pega-pega começa com o rato dentro da toca e o gato longe da toca dormindo. 

O rato será perseguido pelo gato ao tentar acordá-lo e, sempre que quiser, poderá entrar na 

toca para se esconder. Já o gato não pode entrar na toca, mas pode tentar alcançar 

o rato pelo lado de fora toda vez que for acordado por ele. 

Nessa atividade a criança precisa impedir que o 

oponente alcance seu objetivo, que é pegar o 

rato fora da toca.  

 

Divirtam-se!! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


