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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “PROFº CARLOS GOMES PEIXOTO DE MELLO” 

Rua Carmo Bartalotti, 3-30 – Jardim Vânia Maria 
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FACEBOOK: Emei Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 09/08/2021 a 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

 ATIVIDADE 1: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 

 

Área: Ciências da Sociedade 

Conteúdo: Manifestações culturais do mundo. 

-Manifestações culturais de diversas regiões do nosso país. 

Objetivos: Conhecer a diversidade do modo de ser e viver dos diferentes povos e suas 

manifestações culturais. 

Ação: Lendas do Folclore. 

- Você sabe o que é Folclore? 

O Folclore Brasileiro é o conjunto de expressões culturais populares que englobam 

aspectos de identidade nacional. São exemplos: mitos, lendas, brincadeiras, danças, 

festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. 

 

 

 

➢ LENDA DO SACI: O adulto deverá ler a lenda abaixo para criança. Mostrar 

a imagem do SACI. 
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➢  Lenda do Saci é umas das mais conhecidas no Brasil. Segundo muitos 

autores o Saci é um menino travesso, negro, que tem uma só perna, usa 

gorro vermelho e fuma cachimbo. 

 
 

➢ Agora que você já conhece a lenda do Saci vamos pintar e recortar com a 

supervisão de um adulto o quebra-cabeça do saci. 
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Registro: Através da realização da atividade acima. 
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ATIVIDADE 2:CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: fases da vida, nascimento, crescimento, velhice e morte. 

Objetivos: Reconhecer-se como ser vivo por meio da identificação de suas características 

e de suas relações no processo evolutivo.  

Ação: Assistir o vídeo: Mundo Bita- A gente cresce. 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w 

 

 

 

➢ Assista quantas vezes quiser. 

➢ Agora o adulto deverá conversar com a criança explicando que passamos por 4 

fases na nossa vida: infância, adolescência, adulto e velhice. 

➢ Agora peça para a criança observar a figura abaixo: 

 

➢ Peça para que a criança aponte em qual fase da vida ela se encontra. 

➢ Bebê, criança ou adulto? 

Registro: Através da realização das atividades acima. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w
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ATIVIDADE 3: MATEMÁTICA 

 

Área: Matemática 

Conteúdo: Leitura e escrita de números. 

Objetivos: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-

os em diferentes contextos. 

Ação:  O números estão presentes no nosso dia-a-dia. 

- Na nossa idade, no número da nossa roupa, do nosso calçado, telefone, casa, etc. 

> Com a ajuda de um adulto responda as perguntas abaixo: 

- Eu tenho____________________anos. 

- Meu sapato é número _____________. 

- Uso roupa número _______________. 

- Desenhe quantas velas deve ter em cima do seu bolo. Pinte o desenho. 
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Registro: Através da realização da atividade acima.  

 

ATIVIDADE 4: CULTURA CORPORAL 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Brincadeira morto-vivo. 

Objetivos: Aceitar desafiar-se corporalmente, buscando novas possibilidades de 

destreza para si. 

Ação: Brincadeira do Morto-Vivo 

>Assistir ao vídeo da música da Xuxa Morto-Vivo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68zEBWz4ztQ 

 

 

 

➢ Agora é a sua vez de brincar. Chame as pessoas da sua família para participar da 

brincadeira. 

➢ Um adulto ficará responsável por ir falando VIVO ( ficar em pé), MORTO( abaixar), 

e panela de pressão( ficar girando como o pino da panela). Quem errar o comando 

sai da brincadeira.  

Registro: Através de vídeo da criança realizando a atividade. Enviar o vídeo para a 

professora. 

 

 

BOA ATIVIDADE! Professora Gisele 

https://www.youtube.com/watch?v=68zEBWz4ztQ

