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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 16/08/2021 à 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Ciências da Sociedade 
 

CONTEÚDOS: Trabalhos e profissões  
 

OBJETIVOS: Desenvolver a noção de que o trabalho é o meio de subsistência para satisfazer 
as necessidades de sobrevivência básica, e ao mesmo tempo, para a criação de novas 
necessidades. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: hoje vamos conhecer um pouco sobre algumas 

profissões. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g 

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

 

Após assistir os vídeos pergunte a criança  

Quais as atividades que ela viu no vídeo e que gostou? 

Qual ela gostaria de ser? 

Após, deixe que a criança faça um desenho da profissão que mais gostou. 

 

 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g
https://www.youtube.com/watch?v=8OcDAYegQjE
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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 16/08/2021 à 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: Arte Literária  
 

CONTEÚDOS: Valores (articular aos conteúdos de uma ou mais áreas da matriz curricular) 
 
OBJETIVOS: conhecer valores existências e princípios de ações na formação de bases para o 
desenvolvimento da pessoa crítica, motivada para o conhecimento e participação social, 
despertando o interesse para a realização do bem comum e da cooperação entre os seres 
humanos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos trabalhar os valores! 

Não é segredo para ninguém: educar uma criança não é uma tarefa fácil. Requer persistência e 

dedicação dos pais, principalmente para ensinar valores importantes para o futuro dos pequenos, 

como amor próprio, autocontrole, respeito ao próximo e honestidade. O aprendizado não 

acontece da noite para o dia, e sim ao longo da vida. Daí a importância de persistir nas 

mensagens que deseja transmitir e repetir mil vezes cada não, por mais difícil que seja.  

Coloque o vídeo com a história “Jardim dos valores” 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eO8nZTzmRys 

Após assistir o vídeo converse com a criança sobre as atitudes que a florzinha teve no jardim que não 

foi legal. 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eO8nZTzmRys
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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 16/08/2021 à 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: Cultura Corporal 
 

CONTEÚDOS: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de 
destrezas para sim. 
 

OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se 
corporalmente e buscando seus próprios níveis de destreza corporal. 

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

Nossa atividade hoje é morto vivo, chama o papai a mamãe a vovó, titio e titia e vamos brincar 

todos juntos. 

Essa brincadeira estimula a atenção, coordenação motora, a agilidade, condicionamento 

físico, concentração, a expressão corporal e a socialização. 

 

LINK DO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pwJ0OcZ4Kpc 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pwJ0OcZ4Kpc
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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 16/08/2021 à 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 4: Artes Visuais 
 

CONTEÚDOS: Ferramentas  
 
OBJETIVOS: Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos/ ferramentas no fazer artístico, 
criando novas possibilidades de uso. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos fazer pintura com esponja? 

  

Você vai precisar de: 

Tinta guache  

Esponja velha  

Papel sulfite ou A3 

Segue vídeo explicativo: 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Rh6H4FV7TLk 

https://www.youtube.com/watch?v=ijIram7zxD0 

 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh6H4FV7TLk
https://www.youtube.com/watch?v=ijIram7zxD0

