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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 21/06/2021 a 25/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE  
 

CONTEÚDOS: Identidade, nome. 
 

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social. 
 

Desenvolvimento da atividade: Leia com a criança o poema. 

Após ler sente com a criança e peça que ela fale seu nome e do que ela mais gosta. 

Brinque com ela pronunciando seu nome de trás para frente igual feito no poema. 

Após esse momento peça que ela faça um desenho dela mesma. 

Poema 

Eu me chamo Mariana 

Anairam de trás pra frente,  

Sou menina sem igual. 

Sou Maria no começo  

E sou Ana no final. 

 

Após ler o poema faça um desenho. 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 
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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 21/06/2021 a 25/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: CULTURA CORPORAL 
 

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

OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se 
corporalmente e buscando seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Coloque a música Estatua diferente que está no link 

a baixo e deixe que a criança repita os movimentos pedido na música, quando observar que 

ela não consegue alguns deles ajude – a e após deixe que ela tente novamente sozinha. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 21/06/2021 a 25/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: ARTES VISUAIS  
 

CONTEÚDOS: Observação sensível do entorno. Leitura de imagens. 
 

OBJETIVOS: Ler, interpretar e atribuir sentidos as imagens: obra artística e suas produções. 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos ler e ouvir o poema  

Barquinho de papel 

SE ESTA CHOVENDO  

VOU COLOCAR MEU  

BARQUINHO DE PAPEL  

PARA ENXURADA LEVAR  

NÃO SEI PARA ONDE VAI... 

NEM QUANDO VAI PARAR. 

 

TALVEZ PARE ALI... 

TALVEZ CHEGUE AO MAR. 

LINK DO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AYwEpMq0WKM 

https://www.youtube.com/watch?v=IzN-7J58nw8 

 

Após a leitura e assistir o vídeo faça junto com a criança um barquinho de papel e depois deixe 

ela se divertir, mostre a ela como é legal brincar com o barquinho. 

 

Registre esse momento com foto e vídeo e compartilhe no grupo da escola. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYwEpMq0WKM
https://www.youtube.com/watch?v=IzN-7J58nw8
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 21/06/2021 a 25/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 4: ARTE LITERÁRIA 
 

CONTEÚDOS: Gêneros literário. 
 
OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que 
privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos ouvir uma história bem legal hoje. 

MICO MANECO 

Coloque a história para a criança ouvir e ver as figuras também. 

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=3lcI4omCqvM 

Após assistir o vídeo pergunte a criança: 

Qual é o nome do mico? 

O que o mico estava comendo? 

Qual o nome da macaca? 

O que a Mona comeu? 

Após deixe a criança recontar a história do jeitinho dela. 

 

 

Registre com fotos ou vídeo e mande no grupo do wattsapp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lcI4omCqvM

