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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 12/04/2021 a 16/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Características pessoas e diferenças individuais (Ciências da sociedade) 
 

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e pessoal, identificando diferenças e 
semelhanças que permeiam as relações sociais. 
 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Brincadeira do espelho  

- Faça caretas variadas, que demonstrem sentimentos. 

- Música espelho, espelho meu 

- Assista o vídeo indicado abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=vke2b3keyx4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vke2b3keyx4
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 12/04/2021 a 16/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Pintura e construção tridimensionais.(artes visuais) 
 

OBJETIVOS: Exercitar a gestualidade por meio do desenho, da pintura, da escultura. 
 

 

Desenvolvimento da atividade: História – Pedro vira porco espinho 

  

- Assista o vídeo indicado abaixo 

 Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=k2G-3pxVvFM  

Após assistir ou contar a história faça a atividade abaixo 

- Com um garfo de plástico e tinta guache faça os espinhos do porco espinho, como na foto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2G-3pxVvFM
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 12/04/2021 a 16/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Criação e experimentação de diferentes possibilidades de posições que o corpo 
pode assumir em suas formas. “As formas corporais podem imitar as formas das coisas”(Cultura 
corporal) 
 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar 
para outro (público) uma determinada forma ou imagem com os movimentos corporais. 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Coloque a música da Xuxa estátua dance fazendo os movimentos 

junto com a música. 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o  

Estátua 
Mão na cabeça 

Mão na cintura 

Um pé na frente e o outro atrás 

Agora ninguém pode se mexer, estátua 

Um braço pra cima 

Um braço pra frente 

Cruzando as pernas 

Bumbum para trás 

Agora ninguém pode se mexer, estátua 

Rodando, rodando 

Braços esticados 

Não pode parar continue rodando 

Quero saber quem é que consegue ficar parado 

Estátua 

Mão na cabeça 

Mão na cintura 

Um pé na frente e o outro atrás 

Agora ninguém pode se mexer, estátua 

Mexendo a cabeça 

Mexendo as mãos 

Faz um shake shake 

Até o chão 

Quero saber quem é que consegue 

Ficar parado 

A gente vai ter que rodar 

Roda, roda no lugar 

Ninguém aqui pode cair 

Eu vou contar pra terminar 

Três, dois, um, estátua 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 12/04/2021 a 16/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Gêneros literários (fabulas) Arte literária  
 

OBJETIVOS: Conhecer valores existenciais despertando o interesse para a realização do bem 
comum e da cooperação entre os seres humanos. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Conte a história  

A casa torta  

            

Segue o link da história em vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=6CW_tG2Wr_0 

Após contar ou assistir a história, pergunte para a criança: 

     Quem mora na casa torta? 

     O que não tem na casa torta? 

     O rabinho do elefante é do que? 

     E o papel usa o que? 

     Aonde o pente tem dor? 

Depois desenhe junto com a criança uma casinha torta e peça pra ela fazer um desenho dela 

morando na casinha torta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CW_tG2Wr_0


 


