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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 09/08/2021 à 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Língua Portuguesa  
 

CONTEÚDOS: Ampliação de usos e contextos da língua oral. 
 

OBJETIVOS: expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com 
coerência e domínio progressivo. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nomear amigos 

Vamos fazer a brincadeira do Comeu pão na casa do João? 

Essa brincadeira trabalha o nome e identificação das pessoas. 

 

Link do vídeo: (1134) Quem pegou o pão na casa do João? - Varal de Histórias - YouTube 

(1134) Música e brincadeira JOÃO COMEU PÃO... - YouTube 

 

 

 

 

 

Registre com vídeo, fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSlX9EPxxhM
https://www.youtube.com/watch?v=H8EKkaIMSJw
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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 09/08/2021 à 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: Matemática 
 

CONTEÚDOS: Noções básicas de direção: para frente, para trás, para baixo, para cima. 
 
OBJETIVOS: Reconhecer e interpretar os espações do seu cotidiano nas situações em que 
passam adquirir um controle cada vez maior sobre suas ações. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Noções básicas de direção 

Esta atividade é sugerida para trabalhar as noções de direção e sentido. 

Explique a criança que será confeccionada uma abelhinha voadora. 

Enquanto eles desenham uma abelha em um pedaço pequeno de cartolina, separe copos 
descartáveis e palitos de churrasco sem ponta. 

O fundo dos copos deve ser furado com o palito, de modo que seja possível movimentar a vareta 
através do furo. 

Colar o desenho pronto da abelha na extremidade superior do palito. 

Depois, é só encaixar a vareta no furo do copo e pedir a eles que façam a abelhinha “voar”, 
empurrando o palito para cima, ou “pousar”, empurrando o palito para baixo. 

    

Vídeo com noções de direção  

Link do vídeo: (1134) 🐷 APRENDENDO POSIÇÕES E DIREÇÕES . FOFOTURMA 🐷 - YouTube 

 

 

Registre com vídeo, fotos e envie no grupo da escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU
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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 09/08/2021 à 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: Música 
 

CONTEÚDOS: Elementos do som  
Intensidade (forte/fraco) 
 

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música 
para desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas 
sobre os códigos musicais. 

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Intensidade (forte e fraco) 

Com a música o andar dos bichos vamos trabalhar o forte e fraco com os movimentos dos 

animais. Coloque o vídeo para a criança e conforme for falando os bichinhos mostre a ele quando 

for um animal maior que a pisada é forte e quando for pequeno a pisada é fraca. 

 

 

LINK DO VIDEO: (1134) Como marcar o ritmo da Música - brincadeira rítmica - Imitando os animais - 

YouTube 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGN1Z0JtGq0
https://www.youtube.com/watch?v=AGN1Z0JtGq0
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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 09/08/2021 à 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 4: Ciências da Natureza 
 

CONTEÚDOS: Água, ar e solo. 
 
OBJETIVOS: Conhecer os principais constituintes e fenômenos da natureza constitutivos dos 
ecossistemas e as transformações que decorrem de suas interações e da intervenção do ser 
humano. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: De onde vem água? 

Após assistir o vídeo pergunte a criança  

Para que serve a água? 

A água serve para lavar roupa. 

A água serve para beber. 

A água serve para tomar banho. 

A água serve para molhar as plantas. 

 

De uma folha para a criança e peça a ela que desenhe a chuva, se tiver algodão em casa deixe 

ela colar na folha para fazer as nuvens. 

 

Link do vídeo: (1134) Palavra Cantada | Naturágua - Venha cantar e conhecer o ciclo da água - YouTube 

(1134) Palavra Cantada | De Gotinha em Gotinha - YouTube 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxos8wMJQqM
https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A

