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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Valeria Dalva de Agostinho 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Arte literária  
 

CONTEÚDOS: Roda de reconto oral 
 

OBJETIVOS: Conhecer valores e existenciais e princípios de ação na formação de base para o 
desenvolvimento da pessoa crítica. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: A galinha ruiva  

Para realizar essa atividade, um adulto deve ler a história da galinha ruiva ou assistir. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MvNgmm9jA7s 

Após ler ou ouvir a história pergunte a criança:  
O que a galinha ruiva achou? 
O que ela fez quando ninguém ajudou ela? 
E o que ela preparou com trigo quando cresceu? 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=MvNgmm9jA7s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII Valeria Dalva de Agostinho 
 

   

INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

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: Vamos trabalhar o equilíbrio? 

Com objetos que tem em casa faça algumas atividades aonde a criança possa trabalhar o 

equilibro. Segue exemplos abaixo. 

    

No vídeo abaixo tem mais duas ideias apenas com giz no chão. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UWlZ1z36suc 

 

 

 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWlZ1z36suc
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: Artes visuais 
 

CONTEÚDOS: Registro gráfico (garatujas) 
 

OBJETIVOS: Criar com autoria e liberdade usando diferentes recursos artísticos para 
expressar suas ideias. 

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Pintura com cotonete. 

 

De uma folha para criança e tinta guache, o cotonete pode ser um, unir vários para que ela 

consiga fazer marcar com ele no papel e criar. 

O vídeo abaixo mostra como pode ser feito, mas também pode ser usado um por vez. 

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=-z6wQWakwQk  

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fsMrzHxnwEY
https://www.youtube.com/watch?v=-z6wQWakwQk
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INFANTIL II 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Camila 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 4: Ciências da Sociedade 
 

CONTEÚDOS: identidade – nome e sobrenome 
 
OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças 
que permeiam as relações sociais. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos trabalha nosso nome e sobrenome? 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4xr7wvbh5kc 

https://www.youtube.com/watch?v=8I4C06bFZUA 

Após ler e assistir o vídeo, pergunte a criança. (Escreva o nome e sobrenome da criança em 

uma folha para que ela possa contar e ver as letras). 

Quantas letras tem seu nome? 

Qual a primeira letra? 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4xr7wvbh5kc
https://www.youtube.com/watch?v=8I4C06bFZUA

