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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

CONTEÚDOS:Características pessoais e diferenças individuais. (Ciências da Sociedade)

OBJETIVOS: Perceber-se como pertencente a determinado gênero e etnia.

Desenvolvimento da atividade: Entender que todos nós somos importante independente da
nossa diferença de cor, raça e cultura. Pra isso separei algumas histórias para observamos as
diferença que existe entre as pessoas e que isso não nos faz melhor do que o outro e sim que
somos todos iguais.

Após assistir o vídeos converse com a criança sobre as diferenças apresentadas e a
importância de respeitarmos a diferença de cada um dentro da sociedade.

Após ver o vídeo junto com a criança pegue alguma revista jornal e peça pra ela mostra a
diferença que ela encontra nas pessoas, cor de cabelo, do olho, cor da pele. Pode também
ficar na frente de um espelho com a criança e observar as diferença um do outro juntos.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cKzFptPJJH0

Letra da musica

Tem gente que é loirinha pra valer
Tem gente com o cabelo de cachinho
Tem gente que parece que só faz crescer
Tem gente que é chamada de baixinho

Eu sou diferente de você
Você é diferente de mim
Eu sou diferente de você
E mesmo assim
Você vai gostar de mim

Eu sou diferente de você
Você é diferente de mim
Eu sou diferente de você
E mesmo assim
Você vai gostar de mim

Tem gente que não pode ver você
Tem gente que tem olho puxadinho
Tem gente que usa as mãos pra se mover
E tem quem mova mundos por mim

Eu sou diferente de você
Você é diferente de mim
Eu sou diferente de você

E mesmo assim
Você vai gostar de mim

Tem gente tão fina que nem se vê
Tem sempre um que é o mais gordinho
Tem gente com degraus pra vencer
E só depende de um empurrãozinho

Tem gente que vai te surpreender
Parece que a alegria não tem fim
Tem gente com encanto pra viver
É gente com o pó de pirlim-pim-pim

Eu sou diferente de você
Você é diferente de mim
Eu sou diferente de você
E mesmo assim
Você vai gostar de mim

Eu sou diferente de você
Você é diferente de mim
Eu sou diferente de você
E mesmo assim
Você vai gostar de mim
Você vai gostar de mim
Você vai gostar de mim
Você vai gostar de mim

https://www.youtube.com/watch?v=cKzFptPJJH0
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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

CONTEÚDOS: Percepção e sentido (artes visuais)

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Caixa surpresa

Trata-se de uma caixa que contém um orifício que o aluno insere a mão e tenta adivinhar o objeto que está lá
dentro.

A partir dessa dinâmica, utilizando o tato, podemos estimular a criança a adivinhar os objetos depositados dentro
da caixa.
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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

CONTEÚDOS: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de
destreza para si (cultura corporal)

OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se
corporalmente.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Brincadeiras de destrezas

A criança não nasce com o senso de equilíbrio formado. O equilíbrio é desenvolvido
nos primeiros anos, por meio do processo normal de movimentação.
Então por isso segue algumas brincadeiras que podem ser feitas com eles e que
iram ajudar nesse processo.

DESAFIE SEU FILHO A ANDAR DEVAGAR.
Os pequenos querem naturalmente agradar aos pais e mostrar tudo de que são
capazes. Por isso, quando seu filho disparar a toda velocidade, desafie-o dizendo: “Puxa, você
vai rápido mesmo! Mas será que consegue ir bem devagarinho, como
uma tartaruga?”

TARTARUGA, TIGRE, ÁRVORE!
Para desenvolver em seu filho o senso de autocontrole, experimente alternar as
velocidades. Por exemplo, quando você disser “tartaruga”, ele deve andar muito, muito devagar.
Quando disser “tigre”, ele deve andar bem rápido. E, quando você
disser “árvore”, ele deve esticar seus “ramos” (braços) e ficar parado como uma
árvore. No começo, emita os comandos em um ritmo previsível. Assim que seu
filho pegar o jeito, mude para um ritmo mais aleatório. Não se esqueça de mudar
a sequência — assim eles terão de ouvir com atenção.

FALANDO E ANDANDO DEVAGAR.
Uma vez que seu filho tiver praticado falar devagar, acrescente o desafio de um
movimento para aumentar a diversão. Por exemplo, faça uma viagem de volta ao
Zoológico Sonolento. Enquanto a criança se movimenta imitando seu animal
sonolento preferido, ela poderá ir descrevendo seus movimentos falando devagar.
“Eeeeestooooou annnndaaaannnndo coooomo uuuumaaaa
taaaaartaaaruuugaaaa.”

Também tem esse vídeo que com essa brincadeira bem legal!
https://www.youtube.com/watch?v=2XFdTZTL72E
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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

CONTEÚDOS:Gêneros literários – Contos (Arte literária)

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Peça a mamãe, o papai ou a outra pessoa que leia a
história.
O Lobo e os três Cabritinhos

Segue o link da história em vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=cZ_PhDKmCyg

O Lobo e os três Cabritinhos
Era uma vez três cabritinhos, bem branquinhos,
um era pequenininho, outro era mais ou
menos e o terceiro bem grandão.
Todos os dia eles iam, um de cada vez, beber
água fresquinha e comer grama verdinha na
fonte.
Primeiro ia o cabritinho pequenininho:
(Cantando bem fininho)
"_ti to tó, ti to tó, água fresquinha para beber!

nho nho nho, nho nho nho, grama verdinha para
comer!"
"_QUEM ESTÁ BEBENDO A ÁGUA DA MINHA
FONTE?"
_ Sou eu, um cabritinho pequenininho.
"_ESPERA AÍ QUE EU VOU TE COMER!"
_Não faça isso seu lobo, espera o meu irmão,
ele é bem maior do que eu.
"_TÁ BOM! PODE PASSAR SEU MOÇO, VC É
MESMO MUITO PEQUENO PARA O MEU
ALMOÇO.
E o cabritinho saiu correndo….
Veio o cabrito mais ou menos:
(Cantando médio)
"_ti to tó, ti.......

"_QUEM ESTÁ BEBENDO A ÁGUA DA MINHA
FONTE?"
"_Sou eu, um cabrito nem muito grande nem
muito pequeno, mas muito bonito.
"_ESPERA AÍ QUE EU VOU TE COMER!"
_Não faça isso seu lobo, espere o meu irmão
ele é muito maior do que eu.
"VÁ LÁ, VOCÊ TAMBÉM É MUITO PEQUENO
PARA A MINHA FOME!"
Veio finalmente o cabritão cantando grosso:
"_TI TO TÓ, TI TO TÓ, ÁGUA FRESQUINHA
PARA BEBER.
NHO, NHO NHO.......................
"_QUEM ESTÁ BEBENDO A ÁGUA DA
MUINHA FONTE?
_SOU EU, UM CABRITO MUITO GRANDE,
MUITO FORTE E MUITO BONITO!
"_ESPERE AÍ QUE EU VOU TE COMER!"
_POIS VENHA, SE FOR CAPAZ!
E o cabritão deu uma valente marrada no lobo
mau que levou um escorregão e caiu sentado
no chão.
"_NOSSA COMO VC É FORTE! E VC SÓ
COME CAPIM!!!
DE AGORA EM DIANTE SÓ VOU COMER
CENOURA!

https://www.youtube.com/watch?v=cZ_PhDKmCyg
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Após contar ou assistir a história, pergunte para a criança:
Quantos eram os cabritinhos da história?
Qual a cor deles?
Eles eram todos do mesmo tamanho?
O que os cabritinhos comiam? E o que eles bebiam?
O que o lobo queria fazer com os cabritinhos?

Pergunte a criança o que ela mais gostou da história.
Depois peça a ela que faça um desenho sobre a historinha.


