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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 05/04/2021 a 09/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Contagem oral em contexto diversos. (Matemática) 

 

 

OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números explorando em diferentes 

contextos.  

 

 

 

Orientações: Musica “pipoca” 

- Cante com a criança e peça que ela vá contando usando os dedinhos das mãos para fazer a contagem. 

Você pode continuar a música aumentando a quantidade de pipocas. 

Link com a musica 

 https://www.youtube.com/watch?v=_DQraK78X60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DQraK78X60
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 05/04/2021 a 09/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Seres vivos e matéria não viva.(Ciências da natureza) 

 

 

OBJETIVOS: Observação das plantas. 

 

 

 

Orientações:  Leia ou coloque vídeo da história João e o pé de feijão.  (Link da história ) 

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

 Vamos aprender a plantar um feijão?  

Peça para a criança observar o espaço ao seu redor, seu quintal a rua e o que elas veem. Façam uma lista do que a 

criança observou e pergunte a criança o que ela acha das plantas. 

- Como será que elas vivem? 

-Precisam de água? 

- Precisam de sol? 

Após questiona-los e ouvir suas respostas, vamos observar e fazer a experiência do feijão. 

Você vai precisar de: 

- Um copo plástico descartável (ou qualquer outro potinho). 

- Algodão 

- Grão de feijão 

- Água  

Primeiro você precisa molhar o algodão com a água. Depois forre o fundo do copo descartável com o algodão 

umedecido. Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um local iluminado e não deixe o algodão secar. 

Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. Mais ou menos em 3 dias a raiz começara a aparecer e um pouco mais 

tarde seu feijão vai começar a nascer. Mas nada de deixar o feijão lá para sempre. Troquei ele de lugar coloque ele em 

um vasinho ou potinho maior com terra que ele irá crescer mais. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ECwNnndODpg
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 05/04/2021 a 09/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Massinha de modelar. (Língua portuguesa) 

 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, concentração, oralidade, novas texturas, 

sensações e movimentos. 

 

 

 

Orientações: Nessa atividade vamos aprender a primeira letra do nome. Quando estiver pronta faça uma cobrinha e 

peça para um adulto te ajudar. 

Receita da massinha: 

Material 

4 xícaras de farinha de trigo 

1 xícara de sal 

1 e 1/2 xícara de água 

1 colher de chá de óleo 

Modo de Fazer 

Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar bem até ficar boa para modelar. Guardar em saco 

plástico ou vidro bem tampado. Essa massinha é muito usada em animações de festa infantil que os animadores fazem 

a massinha na hora com as crianças e elas adoram. Para dar cor a massinha, compre corante para alimento e pingue 

algumas gotas, ou utilize tinta guache. 
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 05/04/2021 a 09/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Fonte sonoras (música) 

 

 

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para desenvolver as 

funções psíquicas. 

 

 

Orientações: Pergunte a criança 

 Quais sons podemos produzir com a boca? E faça junto com ela ou mostre primeiro os sons que 

conseguimos fazer com a boca. 

https://www.youtube.com/watch?v=qUa3hQI6atY 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk 

- Estalar a língua  

- Barulho do beijo 

- Imitar o som do vento 

- Imitar o som da chuva  

- Bater os dentes  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUa3hQI6atY
https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk

