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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 05/07/2021 a 09/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Ciências da Sociedade 
 

CONTEÚDOS: Características pessoais e diferenças individuais. 
 

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e pessoal, identificando diferenças e 
semelhanças que permeiam as relações sociais. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Identificar e valorizar as características de seu corpo e 

respeitar as características dos outros. 

Identificar e comparar as características físicas entre as pessoas da casa, reconhecendo a 

diversidade e a importância da valorização do outro. 

Coloque o vídeo da história: Cada um tem seu jeito, cada jeito é de um.  

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cpAGEyaz424 

Atividade  
Minhas características  
Em frente a um espelho peça que a criança possa se olhar dizendo suas características físicas 
como: meus olhos são, meus cabelos são, a minha pele é. 
 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpAGEyaz424


2 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 05/07/2021 a 08/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: Artes visuais 
 

CONTEÚDOS: Pintura e construção tridimensionais. 
 

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

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Hoje vamos aprender a fazer tinta caseira, para 

depois fazer um desenho bem lindo utilizando a tinta que fizemos. 

 

Receita: 1 Xicara de sal refinado  

1 Xicara de Farinha de trigo  

1 Xicara de água corantes à gosto (alimentício) 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6I0Iy6dZ1es 

Após fazer a receita faça uma pintura bem bonita. 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6I0Iy6dZ1es
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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 05/07/2021 a 08/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: Cultura corporal 
 

CONTEÚDOS: Criação e experimentação de diferentes possibilidades de posição que o corpo 
pode assumir. 
 
OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais. 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Coloque a música A mulher do sapo, e ajude a 

criança a fazer os movimentos que são falados, na música.  

Aproveite e participe junto com ela, tornando a atividade mais gostosa. 

LINK DO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iCWzBqxerf4 

 

 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iCWzBqxerf4
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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 05/07/2021 a 08/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 4: Arte literária  
 

CONTEÚDOS: Gêneros literários (fabulas) roda de reconto oral. 
 
OBJETIVOS: Conhecer valores existenciais despertando o interesse para a realização do bem 
comum. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Já ouvimos a história  

Cada um tem seu jeito, cada jeito é de um! 

Vamos ouvi-la novamente e depois vamos fazer um auto retrato. 

Desenhe você do seu jeitinho. 

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=cpAGEyaz424 

 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpAGEyaz424

