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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 20/09/2021 à 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 1: Língua Portuguesa  
 

CONTEÚDOS:Escrita como meio de recordação 
 

OBJETIVOS: Desenvolver atividades de expressão corporal e artística precursoras da escrita. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos desenhar em uma caixa hoje? 

  

O que você precisa 

Para realizar a atividade, vamos precisar de apenas: 

1 (uma) caixa de papelão (de preferência tamanho grande) 

giz de cera, canetinha ou lápis de cor 

Tinta 

Entregue o giz de cera ou a tinta à criança e deixe que a imaginação tome conta dela. 

Agora é só se divertir! 

Essa brincadeira tem como principal objetivo estimular a imaginação e a criatividade da 

criança. 

Você sabia que o desenho é essencial para o desenvolvimento infantil? Pois é! Além de ser 

uma atividade muito divertida, é uma forma de comunicação. 

É por onde a criança expressa seus sentimentos, suas ideias e suas vontades, quando ela 

ainda não consegue se expressar por meio da linguagem oral e escrita. 

Quando a criança desenha, ela cria pontes entre seu mundo imaginário e o que é real, 

manifestando assim, as suas visões de mundo. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RzMGCIzcb-s 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=RzMGCIzcb-s
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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 20/09/2021 à 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 2: Matemática 
 

CONTEÚDOS: Temperatura: quente, morno,frio, gelado. 
 
OBJETIVOS: Reconhecer e valorizar as noções espaciais e temporais como ferramentas 
necessárias no seu cotidiano. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Hoje vamos aprender a reconhecer o QUENTE E FRIO 
 

    

Pegue dois pote e coloque em um agua bem gelada e no outro sem gelo ou morna para que a 

criança possa sentir a diferença e conseguir reconhecer qual é quente e frio. Após coloque o 

vídeo para que a criança assista. 

Assista o vídeo abaixo 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ADnUH6lD430 

 

 

 

Registre com vídeo fotos e envie no grupo da escola. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADnUH6lD430
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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 20/09/2021 à 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 3: Música 
 

CONTEÚDOS: Contextos musicais 
 

OBJETIVOS: Produzir diferentes fontes sonoras com o corpo, os elementos da natureza, os 
objetos do cotidiano, os brinquedos sonoros e os instrumentos musicais. 

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos trabalhar com a música CIRANDA DOS 

BICHOS. 

 

 

HOJE VAI SER BEM DIVERTIDO! CHAME TODA A SUA FAMÍLIA PARA CANTAR E 

DANÇAR A MÚSICA CIRANDA DOS BICHOS, FAZENDO OS GESTOS CONFORME A 

MÚSICA 

 

LINK DO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA
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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 20/09/2021 à 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

DIA 4: Ciências da Natureza 
 

CONTEÚDOS: Percepção dos fenômenos da natureza 
 

OBJETIVOS: Conhecer os fenômenos da natureza e suas transformações. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos assistir o video 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CEUUtOSh874 

 

Após assistir o vídeo  

Saia com a criança no sol para que ela perceba que fica mais quente, e depois leve- a para um 

lugar com sombra, ou fique na frente da criança aonde faça sombra nela. Após mostre a ela a 

sua sombra e deixe que ela tente brincar com sua sombra. 

 

Minha amiga sombra  

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1rOC6VNKF-k 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CEUUtOSh874
https://www.youtube.com/watch?v=1rOC6VNKF-k

