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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

      Secretaria Municipal da Educacão 

Emei Maria Izolina Theodoro Zanetta 
 

 
 

INFANTIL 2 e 3 
 

TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 
B-C /Manhã Mag. De 14 a 18/6/21 

 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE SEMANAL 

TEMA: HISTÓRIAS 

INFANTIS 

Ler para criança é importante para seu desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo. A Leitura feita por um adulto auxilia na aprendizagem da criança. 
Desenvolve a imaginação, atenção e a linguagem. 

 

O hábito de leitura traz a descoberta das palavras num mundo de faz de conta. 
A criança compreende as imagens, faz leitura por indícios. Os vídeos de histórias 
infantis colaboram nessa aprendizagem. 
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OBJETIVOS: 
 

• Ouvir e apreciar histórias infantis. 
 

• Expressar-se por meio da linguagem oral. 
 

• Recontar uma história, compreender e organizar o pensamento, a memória 
sobre a história ouvida. 

 

• Reconhecer as letras do nome próprio. 

 

ATIVIDADE 1 
 

Oralidade/ História/ Reconto/ Compreensão/ Noções de grandeza/ 

Matemática/ Contagem. 

 
- Vídeo infantil: Cachinhos Dourados e os três ursinhos. Escola universo 

YouTube. 

Link: https://youtu.be/DVoEc-RRGTg 
 

- Atividade matemática/ noções de grandeza. Observe o Desenho.  

- Qual o  tamanho da família urso? 

 
Pinte. Recorte e cole. Tente Recontar a história que você assistiu! 

 
- Anexo na última página.

https://youtu.be/DVoEc-RRGTg
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ATIVIDADE 2 
 

História/ Oralidade/ Música/ Reconto/ Artes visuais/ Musicalidade/ Expressividade/ 
Desenho/ Recorte/Colagem 

 

- vídeo infantil- História cantada: Festa no céu. A tartaruguinha. YouTube. 

Link: https://youtu.be/uICUE0Hde10 

- Artes visuais: Vamos fazer uma tartaruguinha?  Material necessário é: molde da 
tartaruga. Sucata do suporte de ovos. Veja o modelo abaixo,: 

https://youtu.be/uICUE0Hde10
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ATIVIDADE 3 
 

Nome/ Indentidade/ Alfabeto/ Letras/ Oralidade/ Registro 
 

A música contribuí para o aprendizado das letras do alfabeto. 
 

- Vídeo Infantil: ABC galinha pintadinha 1. Oficial. YouTube. 

Link do vídeo:- https://youtu.be/JNA4-mjSf00 

ATIVIDADE: Procure e pinte as letras do seu NOME no alfabeto. 

Utilize como apoio o crachá do seu nome 

https://youtu.be/JNA4-mjSf00
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ATIVIDADE 4 
 

Nome/ Sobrenome/ Identidade/ Música/ Oralidade/ Recorte/Colagem. 
 

- Vídeo Infantil: música : Gente tem Sobrenome. Toquinho. YouTube. 
 

- Link do vídeo: https://youtu.be/UbH1kdQIavA 
 

- ATIVIDADE: Quebra cabeça do nome. Recorte o crachá com seu nome. Por letras. 

Em outro crachá, tente montar seu nome com as letras recortadas. Veja a figura: 

 

 

- Recado importante: o material necessário para realizar as atividades poderão 
ser retirados na escola, com agendamento. 

https://youtu.be/UbH1kdQIavA
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Anexo atividade 1: 
 
 


