
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA: ADRIANA

INFANTIL II

Período letivo

SEMANA:12/04 A 16/04/2021

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 !!!

ÁREA CONTEMPLADA: Língua Portuguesa.

CONTEÚDO: A língua como instrumento de comunicação social- ampliação de usos e contextos
da linguagem oral.

OBJETIVO: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento com
coerência e domínio progressivo.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Ouvir várias vezes a música “cabeça, ombro, joelho e pé”
com a criança.



Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls

REGISTRO: Pedir para a criança falar as partes do corpo, enquanto ouve a música, se possível,
tire foto da criança fazendo a atividade e compartilhe no grupo de Watsapp.

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
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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 CONTEMPLADA: Matemática.

CONTEÚDO: Utilização do próprio corpo e de objetos para representação gráfica de preferências,
situações, etc.

OBJETIVO: Constatar por meio de outras apresentações se a criança é capaz de identificar o uso
dos números nas situações apresentadas, sozinhas e após mediações.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Ouvir várias vezes a música “cabeça, ombro, joelho e pé”
com a criança, fazendo as seguintes perguntas: quantas cabeças nós temos? E ombro? Joelho?
Pé?

Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


REGISTRO: Peça à criança para contar quantos dedinhos tem em cada mãozinha, tire fotos e
coloque no nosso grupo de Watsapp.
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ÁREA: Música

CONTEÚDO: Fontes sonoras: corpo.

OBJETIVO: Desenvolver funções psíquicas em especial a percepção auditiva e obter noções
básicas sobre os códigos musicais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Ouvir várias vezes a música “cabeça, ombro, joelho e
pé”, chamar a atenção da criança fazendo as seguintes perguntas: -onde está a cabeça? O
ombro? O joelho? e o pé?

Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


REGISTRO: Pergunte à criança : - agora vamos dançar e mostrar as partes do corpo que fala
na música? Tire fotos e coloque no nosso grupo de Whatsapp.
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ÁREA: Ciências da Sociedade

CONTEÚDO: Identidade- características pessoais e diferenças individuais.

OBJETIVO: Perceber-se como sujeito singular e social.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Ouvir várias vezes a música “cabeça, ombro, joelho e
pé”, ir mostrando a criança a cabeça, o ombro, o joelho e pé.

Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


REGISTRO: Vamos pintar as partes mencionadas na música? Use o que tiver disponível em
casa (lápis de cor, giz de cera).


