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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 10/05/21 a 14/05/21

NOME DO ALUNO:

CONTEÚDOS: Identidade. (Ciências da Sociedade)

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e
semelhanças.

Desenvolvimento da atividade: Em uma folha grande ou no chão, utilizando giz, canetinha,
carvão, pedaço de tijolo, faça o desenho do corpo da criança. Peça a ela que deite e faça o
contorno do seu corpo. Após feito isso deixe
a crianças desenhar as partes que faltam. Olhos, ouvidos, boca, nariz. Assim ela
irá Identificar as partes externas do corpo; Desenvolver a imagem mental do corpo
humano.

Segue abaixo alguns exemplos:

Depois deixe a criança completar o que falta no seu rosto, e peça que ela faça um desenho
dela em uma outra folha.
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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 10/05/21 a 14/05/21

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.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: CONTE A HISTORIA

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?
– 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
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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!
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.

REGISTRO:
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.
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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 10/05/21 a 14/05/21

NOME DO ALUNO:

CONTEÚDOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais.(Cultura corporal)

OBJETIVOS: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de
destrezas para si.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

LUZ E SOBRA: BRINCADEIRAS COM LENÇOL.
Separe um lençol branco para pendurar próximo a uma parede, deixando um vão atrás para que seja
possível uma pessoa ficar ali. Prepare um tapete ou colchonete para acomodar a criança em frente ao
lençol. Apague as luzes do espaço e feche as cortinas, deixando bem sombreado. Depois separe fantoches
de animais e pessoas, soldadinhos, dinossauros, carrinhos e até folhas de plantas, se houver. Comece a
contar uma história ao mesmo tempo em que vai projetando a sombra dos objetos no lençol com uma
lanterna. Varie o tom de voz, faça surpresas com a apresentação dos objetos. Deixe que a criança
participem da brincadeira também tocando no lençol e nos brinquedos.

Após o momento da atividade:

Como as crianças exploraram a luz e sombra nesta brincadeira?

Quais descobertas eles fizeram?
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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII Jardim Ivone

INFANTIL II TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Camila 10/05/21 a 14/05/21

NOME DO ALUNO:

CONTEÚDOS: Pintura e construções tridimensionais. (Artes visuais)

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Recolha com a criança folhas de árvore de vários
formatos e tamanhos.

Depois pegue uma folha, cola e tinta e junto com ela faça algumas colagem ou carimbo com
essas folhas, observe que dá para fazer algumas formas e figuras com essas folhas, mostre a
criança o que foi criado e depois deixe que ela mesma solte a sua imaginação e crie algumas
formas, figuras ou carimbo. Aproveite a atividade para se divertir junto com a criança.

Exemplo:
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