
1 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Jardim Ivone 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 12/07/2021 a 16/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Ciências da natureza  
 

CONTEÚDOS: Agua, ar e solo. 
 

OBJETIVOS: Explorar elementos que constituem a natureza: o ar. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos ouvir a história “Nosso amigo ventinho” 

Coloque o vídeo da história: Nosso amigo ventinho de Ruth Rocha 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CdlLRyx2fro 

Atividade  
Vamos fazer um cata-vento? 

Com a ajuda de um adulto para confeccionar o cata-vento, depois de pronto vamos utilizar o 

vento para que ele possa girar e além de tudo brincar.  

Link do vídeo de como fazer o cata-vento: 

https://www.youtube.com/watch?v=C0Rugzrpgv8 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdlLRyx2fro
https://www.youtube.com/watch?v=C0Rugzrpgv8
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NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: Língua Portuguesa 
 

CONTEÚDOS: A língua como instrumento de comunicação social. 
 

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando o 
repertório. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista e ouça as cantigas de roda e aproveite para 

tirar um momento e brincar junto com as crianças. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
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NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: Matemática   
 

CONTEÚDOS: Organização de objetos no espaço de acordo com suas características. 
 
OBJETIVOS: Explorar e identificas as propriedades geométricas de objetos e figuras (formas, tamanho 
e posição) 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Assista o vídeo brincadeira potes e tampas.  

 

LINK DO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=H_P5tZFqwms 

Após assistir o vídeo de a crianças os potes e as tampas que foram separadas, caso ela tenha 

alguma dificuldade vá orientando, até que ela consiga sozinha encaixar cada tampa em seu 

lugar. 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=H_P5tZFqwms
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NOME DO ALUNO:  
    

DIA 4: Música 
 

CONTEÚDOS: Brinquedos sonoros 
 
OBJETIVOS: Explorar, conhecer e apreciar diferentes fontes sonoras, elementos do som e 
contextos musicais. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos fazer um chocalho? 

Depois de que fizermos o chocalho vamos cantar utilizando nosso instrumento. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rXuxNmGrIX0 

https://www.youtube.com/watch?v=FWjXR5t7YuA 

 

Após feito o chocalho vamos cantar a música que a criança mais gosta. 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXuxNmGrIX0
https://www.youtube.com/watch?v=FWjXR5t7YuA

