
 

Prefeitura Municipal de Mesquita 
Unidade Escolar: CMEI Carmem Montes Paixão Ano letivo: 2021 
Ano de escolaridade: Infantil 2 e 3                   Turno: INTEGRAL 
Data da atividade: 22/11/2021 e 26/11/2021      

ATIVIDADE DIÁRIA 
 

 
 

Segunda-feira – 22/11/21 

 

Hora da História: 

Vamos ouvir e assistir a uma linda história?! 

História: Bibi e a natureza 

Autor: Alejandro Rosas 

 

 

Imagem retirada da internet 

https://youtu.be/6Uk4p4MOKI4 

 

 

https://youtu.be/6Uk4p4MOKI4


Terça-feira – 23/11/21 

Divertindo-se com sombras 

- Atividade feita ao ar livre (no Sol). 

- Brincar com as sombras produzidas no chão 

- Fazer o contorno da sombra da criança utilizando giz colorido em diferentes 

lugares e poses. 

- A criança conhece um pouco mais sobre o próprio corpo observando o contorno 

de sua sombra 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta-feira – 24/11/21 

Meu brinquedo favorito 

Cada um de nós tem uma roupa que gosta muito, um sapato ou um perfume. Com a 

criança não é diferente e com certeza ela tem um brinquedo preferido, que está sempre 

carregando para todos os lados, algo que pertence a ela. Peça a criança para escolher seu 

brinquedo preferido e fale o porquê de gostar desse brinquedo. Não esqueça de tirar uma 

foto e compartilhar. 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta-feira – 25/11/21 

Movimentando o corpo. 

Que tal brincar um pouco com seu corpinho?  

Escolha uma música do seu gosto e convide a sua família para brincar de imitar as 

imagens de corpo em movimento. Tenho certeza que você vai se divertir muito!!! 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 



Sexta-feira – 26/11/21 

Brincando com a linha  

Nessa proposta quero sugerir que você brinque com pedaços de linha, barbante, lã, fitas; 

o que você tiver em sua casa. Separe uma folha da sua preferência, cola, tesoura e suas 

linhas e usando sua criatividade Monte um desenho bem bonito. Capriche!! 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 



Dica Cultural 

Vamos aprender a brincar reutilizando?! É muito bom brincar reutilizando  objetos que irião para 

o lixo. Desta forma preservamos o meio ambiente, e temos oportunidade de descobrir coisas 

novas, e estimular nossa imaginação. 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1633672304~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-

us%2F01%2F2588%2F17%2F437944455%2F1911544324.mp4~hmac=1d7f1236b83850531542

1fc229b7736fc1817fa6515529a41bf17bf1d10409a8/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/2588/17/437944455/1911544324.mp4?filename=Pack8+-+R8-EI-D4+-

+Brincar+Reutilizando.mp4 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1633672304~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2588%2F17%2F437944455%2F1911544324.mp4~hmac=1d7f1236b838505315421fc229b7736fc1817fa6515529a41bf17bf1d10409a8/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2588/17/437944455/1911544324.mp4?filename=Pack8+-+R8-EI-D4+-+Brincar+Reutilizando.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1633672304~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2588%2F17%2F437944455%2F1911544324.mp4~hmac=1d7f1236b838505315421fc229b7736fc1817fa6515529a41bf17bf1d10409a8/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2588/17/437944455/1911544324.mp4?filename=Pack8+-+R8-EI-D4+-+Brincar+Reutilizando.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1633672304~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2588%2F17%2F437944455%2F1911544324.mp4~hmac=1d7f1236b838505315421fc229b7736fc1817fa6515529a41bf17bf1d10409a8/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2588/17/437944455/1911544324.mp4?filename=Pack8+-+R8-EI-D4+-+Brincar+Reutilizando.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1633672304~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2588%2F17%2F437944455%2F1911544324.mp4~hmac=1d7f1236b838505315421fc229b7736fc1817fa6515529a41bf17bf1d10409a8/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2588/17/437944455/1911544324.mp4?filename=Pack8+-+R8-EI-D4+-+Brincar+Reutilizando.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1633672304~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2588%2F17%2F437944455%2F1911544324.mp4~hmac=1d7f1236b838505315421fc229b7736fc1817fa6515529a41bf17bf1d10409a8/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2588/17/437944455/1911544324.mp4?filename=Pack8+-+R8-EI-D4+-+Brincar+Reutilizando.mp4

