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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Criação e experimentação de diferentes possibilidades de posições  

que o corpo pode assumir em suas formas.(ciências da sociedade) 

 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a autonomia e identidade da criança.  

 

 

 

Na frente do espelho cante músicas para que a criança faça caretas, mostrem as partes do corpo 

dela. Faça primeiro e depois deixe que ela faça sozinha também e observe o comportamento 

deles. E como eles reagem na frente do espelho. Filme, tire foto do momento. 

 

 

 

No link abaixo tem um vídeo explicando e dando algumas ideias  

https://www.youtube.com/watch?v=SVoyE5tj8PY  

Música para utilizar na atividade  

https://www.youtube.com/watch?v=1d4Qj7HeYxI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Percepção e sentido (Artes visuais) 

 

OBJETIVOS: Experiência momentos de observação sensível do mundo com todos os sentidos.  

 

 

 

 

De linha, barbante ou papel colorido para criança e ajude para que ela vá colando em volta do quadrado e do 

círculo, depois de colado ela pode pintar dentro das formas.  

Deixe que esse momento seja divertido para criança assim ela ficara mais disposta a realizar a atividade.  

Tirem fotos da criança realizando a atividade. 

 

Exemplo  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Criação e experimentação de diferentes possibilidades de posições que o  

corpo pode assumir em suas formas. (cultura corporal) 

 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais. 

 

 

 

Brincadeiras de roda  

Com quem tiver em casa aproveite para ajudar na atividade. Junte todos e lembre-se das brincadeiras que 

você fazia quando criança e brinque com a criança mostrando a ela como é legal e os movimentos que 

devem ser feito, estimulando o equilíbrio e a atenção deles. 

 

 

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: - GÊNEROS LITERÁRIOS (Fábula)  

- RODA DE RECONTO ORAL (arte literária) 

 

OBJETIVOS: CONHECER VALORES EXISTENCIAIS, DESPERTANDO O INTERESSE PARA 

A REALIZAÇÃO DO BEM COMUM E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SERES HUMANOS.  

 

 

- CONTE A HISTORIA E APÓS PERGUNTE PARA A CRIANÇA:  

 

- QUAIS SÃO OS ANIMAIS DA HISTORIA?  

- O QUE O LEÃO QUERIA FAZER COM O RATINHO?  

- E O RATINHO O QUE ELE FEZ PARA O LEÃO?  

E EXPLIQUE PARA ELA QUE QUANDO SOMOS AMIGOS UM DO OUTRO SEMPRE 

PODEMOS AJUDAR.  

REGISTRE COM FOTO ESSE MOMENTO DA CONTAÇÃO DA HISTORIA  

COLOQUE TAMBEM O VIDEO DA HISTÓRIA (LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Fx_vZM0HiA8  

 

O leão e o ratinho  

Na floresta o sol nascia com um brilho sem igual. Começava um novo dia para o reino 

animal. E os bichos, acordando, preguiçosos, bocejavam, e um bom dia sonolento uns 

aos outros desejavam.  

– Como vai, dona Coruja?  

– Muito bem, senhor Pavão!  

– Dormiu bem, doutor Macaco?  

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_vZM0HiA8
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– Como um rei, seu Gavião!  

Mas foi só falar em rei pra surgir a confusão.  

Todos tremem ao ouvir o rugido do Leão.  

– Deus me acuda! disse a cobra.– Vou correr! disse o elefante.  

Fogem todos e a floresta se esvazia num estante. Quer dizer…  

sobrou só um. Era o rato, distraído, que acordando aquela hora nem  

ouviu o tal rugido. Na maior tranquilidade, nem notou que o rei  

Leão vinha vindo, esfaimado, procurando refeição. Este ao vê-lo  

deu um salto e agarrou o animalzinho.  

– Ora, vejam! exclamou.  

– Que delícia de ratinho!  

Só então o pequenino percebeu todo o perigo, e seu susto foi tão  

grande, que lhe deu um frio no umbigo.  

– Não me coma, rei Leão! disse o rato, com pavor.  

– Desse jeito, sem tempero, não terei um bom sabor!  

Mas a fera já estava preparada para comê-lo, quando o rato,  

pobrezinho, fez seu último apelo.  

– Por favor, eu lhe suplico, gosto muito de viver. Sou um rato  

muito jovem, ainda é cedo para morrer.  

O Leão coçou a juba, refletiu um minutinho…  

– Tem razão! falou depois.  

– Você é bem pequenininho!  

– Desta vez eu não te como! Vou te dar mais uma chance. Afinal, desse tamanho, não 

me serve nem para lanche!  

– Obrigado, majestade! com alívio, disse o rato.  

– Ainda vou retribuir a bondade do seu ato.  

– Essa mesma é muito boa! gargalhou o rei Leão.– Um bichinho tão pequeno com 

tamanha pretensão!  
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E ao zombar do pobre rato, lá se foi, todo imponente, sem saber que o perigo o 

esperava mais à frente.  

Imagine que a fera, ao andar por uma trilha, de repente tropeçou e  

caiu numa armadilha. Ao sentir-se apanhado, o Leão se apavorou.  

Soltou urras, deu patadas, mas de nada adiantou.  

Foi então, por muita sorte, ou por obra do destino, que por lá ia se  

passando nosso amigo pequenino. Vendo aquilo gritou logo:  

– Não se aflija, vou salvá-lo!  

E então roeu a corda, conseguindo libertá-lo.  

Quem ficou agradecido desta vez foi o Leão. Novamente estava  

livre e aprendeu uma lição:  

Dos mais fracos e pequenos não duvide um só momento pois  

tamanho nunca foi, nem será documento.  

 

 


