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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 28/06/2021 a 02/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Ciências da Natureza 
 

CONTEÚDOS: Espaços, tempo, quantidade, relações e transformações. 
 

OBJETIVOS: Perceber as características dos seres vivos (animais) 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Conhecendo os bichos do jardim. 

Assista o vídeo dos animais do jardim e após sai no quintal, na rua e veja alguns animaizinhos 
que vivem na terra, no quintal, nas plantas. 

Após assistir e observar o quintal faça a brincadeira passeando no jardim. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1d7dp5Bm3_Q 

Brincadeira passeando no jardim: https://www.youtube.com/watch?v=--dR9F_IOWY 

Faça uma colagem com jornal, revistas do animais do jardim que foi encontrado. 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1d7dp5Bm3_Q
https://www.youtube.com/watch?v=--dR9F_IOWY
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NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: Língua Portuguesa 
 

CONTEÚDOS: Leitura como fruição e entretenimento, por meio da apreciação de histórias. 
 

OBJETIVOS: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas caraterísticas, utilizando-
os nas diversas situações comunicativas. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista e ouça a história da Princesa Maribel que 

está no link a baixo, deixe ela ouvir e assistir quantas vezes for necessário para memorizar. 

Após converse sobre as coisas que tinha na história e peça que ela faça um desenho do seu 

jeitinho da história. 

 

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

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

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


3 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 28/06/2021 a 02/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: Matemática   
 

CONTEÚDOS: Observação, exploração, manipulação e identificação das características dos 
objetos. 
 
OBJETIVOS: Explorar e identificas as propriedades geométricas de objetos e figuras (formas, tamanho 
e posição) 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Assista o vídeo das formas geométricas  

LINK DO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5NjG7gIgf_0 

 

Após assistir o vídeo faça junto com a criança um trenzinho com formas geométrica como a 

foto abaixo. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5NjG7gIgf_0
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DIA 4: Música 
 

CONTEÚDOS: Traços, sons, cores e formas. 
 
OBJETIVOS: Explorar, conhecer e apreciar diferentes fontes sonoras, elementos do som e 
contextos musicais. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos ouvir a música bolinha de sabão. 

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=L5CURxZoPNM 

Após ouvir a música faça com a criança bolinha de sabão. 

Ingredientes para bola de sabão caseira 

• – 250ml de Água 

• – 100ml Detergente 

• – 2 colheres (chá) de Açúcar 

Modo de preparo: 

Misture o açúcar e a água com uma colher. Junte o detergente e misture com a ajuda de uma 
colher, porém sem chacoalhar ou mexer vigorosamente para que as bolas fiquem maiores 
Prontinho, agora o sabão está pronto para se transformar em lindas bolas coloridas! 

 

Depois deixe ela fazer o registo das bolinhas de sabão, no chão com giz ou em uma folha 

imitando as bolinhas. 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=L5CURxZoPNM

