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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 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: A palavra como representação de: objetos, seres e fenômenos. (Língua 
Portuguesa) 
 

OBJETIVOS: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento. 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Coloque a música “O que é que tem na sopa do neném” com os 

objetos que tiver em casa utilize uma panela e coloque dentro e vai mostrando para a criança 

quando for falado na música, ou mostre as figuras abaixo. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

 

Registro da atividade: Após realizar a atividade peça a criança que desenhe o que vai na sopa. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
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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 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Música como linguagem (música) 
 

OBJETIVOS: Realizar um registro através de gestos e movimentos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Música –  

A BOCA DO JACARÉ 

 

Essa é a boca do jacaré, ela abre, ela fecha ela pega o seu pé 

Essa é a boca do tubarão, ela abre, ela fecha ela pega sua mão 

Essa é a boca da baleia, ela abre, ela fecha ela pega sua orelha 

Essa é a boca do dinossauro, ela abre, ela fecha ela pega o seu braço 

Essa é a boca do camelo, ela abre, ela fecha ela pega o seu cabelo 

Essa é a boca do gorila, ela abre, ela fecha ela pega sua barriga 

Essa é a boca do coelho, ela abre, ela fecha ela pega seu joelho 

Essa é a boca do jacaré, ela abre ela fecha e pega só quem tem chulé. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=G2oBnsAZW3g 

Registro: Sente com a criança coloque o vídeo para ela ouvir e após cante com ela usando as 

mãos como se fosse a boca dos animais e pegue as parte do corpo que fala na música da 

criança. Depois cante e fale só o nome dos animais esperando a criança completar qual parte do 

corpo aquele animal pega. 
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EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Seres vivos e matéria não viva  
 

OBJETIVOS: Observação das plantas 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos aprender a plantar um feijãozinho? 

Leiam ou coloque o vídeo da história João e o pé de feijão. 

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

Peça para criança observar o espaço ao seu redor, seu quintal a rua e o que eles veem. 

Papais faça um lista do que a criança observou e pergunte a criança o que ela acha das 

plantas. 

- Como será que elas vivem? 

 - Precisam de agua? 

 - Precisam da luz solar? 

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 umedecer 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 começará a aparecer e um pouco mais tarde seu feijão vai 

começar a nascer. 

Mudando de lugar 

Mas nada de deixar o feijão lá para sempre. Quando o feijão atingir cerca de 20cm, é a hora de 

retirar o feijão do copo pois ele já está bem grandinho e a reserva nutritiva já acabou. Se ele 

continuar no algodão pode até morrer. 

Ai você pode colocar ele em um vasinho ou potinho com terra e deixar que ele cresça mais 

ainda. Regue bem seu feijãozinho e depois de alguns meses ele já estará lindo e bem grandão. 

 

Segue link de um vídeo caso tenham alguma dúvida. 

https://www.youtube.com/watch?v=EWVuQHmoC1M 

https://www.youtube.com/watch?v=ECwNnndODpg
https://www.youtube.com/watch?v=EWVuQHmoC1M
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos (Matemática) 
 
OBJETIVOS: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Coloque o vídeo com a música Os indiozinhos ou cante 

com a crianças, mostrando os números com as mãos. 

Após assistir ou cantar pinte os indiozinhos utilizando a ponta do dedo e coloque na canoa 

contando junto com a criança. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tHMWHviO4Qw 

 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=tHMWHviO4Qw

