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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 
TELEFONE: 3232-7093 | CEP 17063-590 - BAURU – SP 

FACEBOOK: Emei Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

 ATIVIDADE 1: MATEMÁTICA 

 

Área: Matemática 

Conteúdo: Espaço e forma. 

Objetivos: Reconhecer posições de pessoas e objetos, utilizando vocabulário recorrente 

em jogos, brincadeiras e em diversas situações cotidianas. 

Ação: Hoje nós vamos colocar os animais abaixo em fila do menor para o maior.  

➢ Recortar as figuras com a supervisão de um adulto. 
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➢ Depois de recortar as figuras colar numa folha de sulfite em ordem Crescente, 

ou seja, começando do menor para o maior. 

 

Registro: Através da realização da atividade acima. 
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ATIVIDADE 2:PORTUGUÊS  

 

 

Área: Português- Leitura 

Conteúdo: Nome próprio- função social. Reconhecer as letras do seu nome. 

- Ideia de representação –escrita de palavras com mediação e autonomia. 

Objetivos: Desenvolver a ideia de representação da escrita utilizando códigos linguísticos.  

Ação: Música: SE EU FOSSE UM PEIXINHO- Segue o link da música: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktOY-MWVq6s 

 

 

 

➢ Ouvir a música para aprender a letra. 

➢ Agora quando chegar a hora do nome na música trocar pelo da criança, pai, mãe  

irmãos, etc. 

➢ Agora escreva o seu nome no espaço marcado na música abaixo: 

 

                                                SE EU FOSSE UM PEIXINHO 

 

A canoa virou 

Pois deixaram ela virar  

 

Foi por causa da(o) -------------------------------------------------------------------------(nome da criança) 

Que não soube remar. 

Se eu fosse um peixinho  

https://www.youtube.com/watch?v=ktOY-MWVq6s
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E soubesse nadar  

- 

Eu tirava a(o) -----------------------------------------------------------------------------------do fundo do mar. 

Siri pra cá 

Siri pra lá 

 

---------------------------------------------------------------------------------bela(o) 

E não quer casar. 

                                        

➢ Pedir para a criança escrever seu nome dentro do peixinho: 

 

 

Registro: Através da realização das atividades acima. 

 

 

ATIVIDADE 3: CULTURA CORPORAL 

 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Utilizar o som da música de diferentes gêneros para criar diferentes 

movimentos corporais. 
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Objetivos: Explorar, utilizar e apreciar formas estéticas, artísticas e os recursos 

expressivos do corpo. 

Ação: Hora da dança. 

> Assistir quantas vezes quiser o vídeo da Música MEU PINTINHO AMARELINHO. Segue 

o link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

 

 

 

 

➢ Agora chame as pessoas da sua família para dançar junto com você. 

➢ Repita os movimentos mexendo todo o corpinho. 

Registro: Através da realização da atividade acima que poderá ser filmada e enviada 

para a professora. 

 

 

ATIVIDADE 4: ARTES 

Área: Artes 

Conteúdo: Elementos de sintaxe visual. Construção. 

Objetivos: Sentir prazer na construção de formas artísticas. 

Ação: Meu pintinho amarelinho 

➢ Na atividade anterior vocês ouviram e dançaram a música do Pintinho Amarelinho. 

➢ Agora nós vamos montar o nosso Pintinho Amarelinho. Pra isso a criança deverá: 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
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➢ Pintar de amarelo um círculo desenhado pelo adulto em uma folha de sulfite. 

➢ Recortar o círculo com a supervisão de um adulto fazendo a dobradura como no 

exemplo abaixo: 

 

 

➢ Colar a dobradura em uma folha de sulfite e desenhar o olho e o bico do pintinho. 

Registro: Através das atividades acima. 

 

BOA ATIVIDADE! Professora Gisele 

 


