
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA: Adriana

INFANTIL II

Período letivo

SEMANA 06 : DE 05/04 A 09/04/2021

NOME DO ALUNO_________________________________________________________________TURMA______

Olá família! Seguem as atividades remotas da semana. Vamos organizar as
atividades diárias?

1) Sempre desligue a televisão
2) Guarde os brinquedos
3) Escolha um ambiente tranquilo e posicionamento postural
4) Mantenha sempre o mesmo horário todos os dias para estabelecer uma rotina

Conto com a sua parceria !!!

ÁREAS CONTEMPLADAS: Língua Portuguesa: Leitura e práticas de Leitura-leitura de
imagens ,diferentes gêneros, literatura infantil.

CONTEÚDO: Diferentes genêros e portadores textuais.

OBJETIVO: Ler e interpretar mesmo que de modo não convencional, utilizando seus
conhecimentos prévios.



DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Leia a poesia para a criança, embora não tenha a
imagem da casa tem as imagens dos animais que ela pode repetir no final da frase o nome do
animal que aparece na figura. Fale de forma diferenciada as rimas, ou com voz mais grossa ou
mais fina fica bem divertido e chama à atenção da criança pra rima.





REGISTRO: Peça que a criança desenhe os animais que ela viu da forma como ela conseguir.
Use folha sulfite e giz de cera.
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ÁREA: Música

CONTEÚDO: Exploraçao do som do corpo: elementos da natureza, elementos do cotidiano.

OBJETIVO: Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assistir várias vezes o vídeo com a criança,
incentivando-a a mostrar as respectivas quantidades solicitadas na música, utilizando os
dedinhos, após a criança deverá repetir a música sem o apoio do vídeo.

LINK DA MÚSICA: https://www.youtube.com/watch?v=3HcpR3vTopQ



SEGUE A LETRA DA MÚSICA:

A GALINHA DO VIZINHO,

BOTA OVO AMARELINHO,

BOTA 1,

BOTA 2,

BOTA 3,

BOTA 4,

BOTA 5,

BOTA 6,

BOTA 7,

BOTA 8,

BOTA 9,

BOTA 10.

REGISTRO: Vamos desenhar os ovinhos da galinha do vizinho? Use os materiais disponíveis
que tem em casa, guarde o desenho para ser entregue à professora.
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ÁREA: Matemática

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos.Leitura de números em diferentes situações.

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assistir várias vezes o vídeo com a criança,
incentivando-a a mostrar as respectivas quantidades solicitadas na música, utilizando os
dedinhos, após a criança deverá repetir a música sem o apoio do vídeo.

LINK DA MÚSICA: https://www.youtube.com/watch?v=3HcpR3vTopQ



REGISTRO:

vamos

REGISTRO: vamos pintar a mãozinha? Utilize guache ou pintuta a dedo, o que tiver em casa,
com a ponta do dedinho , vamos desenhar os dez ovinhos? Guarde a pintura para entregar à
professora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA: Adriana

INFANTIL II

Período letivo

SEMANA:05/04 A 09/04/2021

NOME DO ALUNO_________________________________________________________________TURMA______

Olá família! Seguem as atividades remotas da semana. Vamos organizar as
atividades diárias?

5) Sempre desligue a televisão
6) Guarde os brinquedos
7) Escolha um ambiente tranquilo e posicionamento postural
8) Mantenha sempre o mesmo horário todos os dias para estabelecer uma rotina

Conto com a sua parceria !!!

ÁREA: Ciências da Sociedade

CONTEÚDO: Identidade-nome.

OBJETIVO: Perceber-se como sujeito singular e social.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Escreva o nome da criança com letra maiúscula de
forma em um papel e peça para ela contornar seu nome(pode ser com lápis de cor, canetinha,
giz de cera, o que tiver disponível em casa).


