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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.

CONTEÚDO: Suportes e papéis.

OBJETIVO: Experimentar , explorar e apropriar de diferentes suportes.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Confecção de bandeirinhas , de forma lúdica e divertida ,
vamos confeccionar algumas bandeirinhas para enfeitar a festa junina que poderá ser um espaço
na casa, já que não podemos fazer na escola por conta da Pandemia, poderão improvisar em
casa, para isso solicite para que um adulto separe alguns materiais que tenham em casa mesmo
como: papéis coloridos, ou revistas , jornais , cola e tesoura, ( importante deixar a criança ajuda-
los).



REGISTRO: Tire fotos da atividade, se possível, compartilhe no nosso grupo de Whatsapp.
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ÁREA CONTEMPLADA: Música.

CONTEÚDO: Improvisação – interpretação.

OBJETIVO: : Desenvolver a imaginação e a autoria por meio do conhecimento e da improvisação
e da interpretação.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista o vídeo da música, “Cai, cai balão” com a criança,
quantas vezes for necessário.

https://www.youtube.com/watch?v=D-D3yWfO76g



REGISTRO: Pedir para a criança cantar a música do jeito que ela lembrar, imagens do momento,
se possível , coloque 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 :28/06 A 02/07/2021

NOME DO ALUNO_________________________________________________________________TURMA______

ÁREA:Ciências da Natureza.

CONTEÚDO: Preparo e utilização de alimento.

OBJETIVO: Proporcionar conteúdos sobre diferentes tipos de alimentos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Uma das comidas mais típicas da festa junina é a pipoca ,
vamos ver como o milho se transforma em pipoca? Assista o vídeo “Milho de pipoca estourando
em câmera lenta”” com a criança, quantas vezes for necessário.

https://www.youtube.com/watch?v=6I9gehIsS0s



REGISTRO: Se possível , grave o milho virando pipoca e as reações da criança, compartilhe
no nosso grupo de Whatsapp.
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ÁREA: Ciências da Sociedade.

CONTEÚDO: Manifestações culturais do mundo.

OBJETIVO: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos diferentes povos e suas
manifestações culturais , no presente e no passado.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: As festividades juninas são manifestações culturais que
ocorrem de diferentes maneiras em nosso país, é um resgate e valorização da cultura do homem
do campo e de agradecimento às colheitas. Nessas festanças tem diversas brincadeiras,
comidas e bebidas típicas, danças e muita animação.como não podemos nos reunir na escola,
vamos propor algumas músicas, brincadeiras típicas com a família, quem tiver pode usar
vestimenta típica da FESTA JUNINA para realizar as atividades, as crianças adoram. Vamos
conhecer alguns símbolos juninos:

 O fogo- uma forma de agradecer pelas boas colheitas,
 As comidas- remetem a ideiade fartura da terra,
 Os balões- um meio de comunicação entre as aldeias,
 As danças e brincadeiras- fortalecemos laços de amizade e afeto,
 As bandeiras- simbolizam proteção.



Conheça os símbolos:



REGISTRO: Grave um vídeo ou tire fotos da criança realizando a atividade e envie no nosso
grupode Whatsapp.


