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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: Artes visuais.

CONTEÚDO: Gestualidade .

OBJETIVO: Exercitar a gestualidade por meio do desenho.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Peça a criança fazer o desenho mais bonito que puder,
experimentando o riscador (giz de cera) sobre o papel, deixe-a usar as cores que quiser.
Pergunte à criança o que ela desenhou (nessa fase a criança faz garatujas, ou seja, rabiscos,
desprovidos de controle motor e sem sentido), não esqueça de elogiar o desenho.



REGISTRO: Se possível, tire uma foto da atividade e poste no nosso grupo de whatsapp.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA: ADRIANA

INFANTIL II

Período letivo

SEMANA:10/05 A 14/05/2021

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 CONTEMPLADA: Ciências da sociedade.

CONTEÚDO: : Características pessoais e diferenças individuais .

OBJETIVO: Respeitar as diferenças individuais.



DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:Convide a criança para brincar de criar rostos com partes
diferentes. Tenha em mãos cola, tesoura, jornal ou revistas que possam ser recortados, papel em
forma de círculo ( se achar mais fácil, pode ser um pratinho de bolo). Ajude a criança encontrar
rostos de pessoas e recorte boca, nariz, olhos, sombrancelhas, orelhas, Misture tudo e deixe
brincar de montar rostos diferentes sobre o papel no formato de círculo. Ajude –a colar as figuras .

REGISTRO: Se possível, tire uma foto da atividade e poste no nosso grupo de whatsapp.
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ÁREA:Língua Portuguesa.

CONTEÚDO: Oralidade-parlenda.

OBJETIVO: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo,
elaboração de ideias, registro e transmissão de conhecimento.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Leia a parlenda em voz alta para a criança, faça gestos e
repita várias vezes para a criança memorizar.



REGISTRO: Imagens do momento, se possível, compartilhe em nosso grupo de Whatsapp.
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ÁREA: Matemática.

CONTEÚDO: Formas geométricas.

OBJETIVO: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma,
tamanho e cor).

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos brincar de dentro e fora? Com uma corda ou
pedaço de barbante, faça no chão um quadrado bem grande. Comece pulando dentro do
quadrado e depoios fora do quadrado, mostre várias vezes`a criança dentro e fora. ,



REGISTRO: Imagens do momento, se possível, compartilhe em nosso grupo de de Whatsapp.


