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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 30/08/2021 à 03/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Ciências da Sociedade 
 

CONTEÚDOS: Identidade: História da vida da criança e da família. 
 

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

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos conhecer um pouco mais da nossa família! 

A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na 

existência de uma pessoa ou família, ou seja, é o histórico que levanta dados sobre os 

ancestrais dos mesmos de forma que fiquem conhecidas as conexões estabelecidas entre 

esses. 

Vamos fazer a arvore genealógica! Pode ser com foto ou com os nomes, peça a ajuda de um 

adulto. 

  

 

Link do vídeo: (1338) ÁRVORE GENEALÓGICA DA FAMÍLIA | O QUE É, COMO FAZER E EXEMPLO - YouTube 

 

 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ic4YmV-OtA
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A Camila 30/08/2021 à 03/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: Arte Literária  
 

CONTEÚDOS: Gêneros literários. 
 
OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma 
que privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: vamos conhecer hoje a história A ÁRVORE 

GENEROSA! 

 

 

Link do vídeo: (1338) A ÁRVORE GENEROSA - história infantil contada | Fafá Conta - YouTube 

Após ouvir a história 

Pergunte a criança o que a árvore fez pelo menino? 

O menino foi legal com a árvore? 

Faça um desenho da história. 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rw1Aa4kq5U4
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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 pescaria, chama o papai a mamãe a vovó, titio e titia e vamos brincar 

todos juntos. 

Essa atividade além de divertida, favorece a motricidade da criança. Com poucos 

materiais, podemos desenvolver as habilidades manuais da criança. 

 

LINK DO VIDEO: (1339) Vídeo aula Pescaria com tampinhas de garrafas e prendedor - YouTube 

 

 

 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dhwHYwHrd8
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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 um boneco com bexiga e farinha? 

  

Você vai precisar de: 

Bexiga  

Farinha ou amido de milho  

Funil  

Lã 

Canetinha 

Segue vídeo explicativo: 

Link do vídeo: (1339) Como fazer Boneco de Bexiga com Farinha - YouTube 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8fIBrzeJtE

