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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 13 a 17/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Ciclos da água 

Objetivos: Compreender a importância da água como um bem natural indispensável a tods 

as formas de vida: animais, vegetais e humana. 

Ação:  Hoje vamos assistir ao GOTINHA PLIM, PLIM. 

➢  Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=AwzDA8oPNeo 

 

➢ Agora pergunte para a criança: 

➢ Para que serve a água? 

➢ De onde vêm a água que usamos em casa? 

➢ Para que usamos a água em casa? 

➢ Podemos viver sem água/ 

➢ A água pode ajudar evitar o Covid 19? Como? 

➢ Podemos deixar água parada no quintal? Por quê? 

➢ O que podemos fazer para evitar a contaminação dos rios? 

 

                                     

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

 

Área: Português 

Conteúdo: Escuta atenta buscando significado 

Objetivos: Compreender e usar com maior precisão o idioma, ampliando repertório do 

vocabulário. 

Ação: Assista ao vídeo: GOTINHA PLIM, PLIM. 

➢ Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=AwzDA8oPNeo 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Agora responda: 

➢ A gotinha plim, plim não queria cair porque? 

➢ Quem soprou forte fazendo com que a gotinha plim, plim caísse da nuvem? 

➢ Onde a gotinha caiu? 

➢ Qual a cor da rosa que a gotinha caiu em cima? 

➢ O que aconteceu quando o Sol apareceu/ 

➢ Agora peça para a criança escrever a palavra água: 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwzDA8oPNeo
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ÁGUA 
 

 

 

 

 

 

Registro: Através da realização da atividade acima. 
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ATIVIDADE 3: CULTURA CORPORAL 

 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Brincadeiras individuais que proporcionam ações de desafios e destrezas. 

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

para si. 

Ação: Hoje vamos brincar com bolinha de sabão. 

➢ Para isso vamos precisar de uma garrafa pet. 

➢ Para a bolinha de sabão: 1 parte de detergente 

➢ 2 partes de água. Misture bem e acrescente 1 pitada de açúcar. 

➢ Segue o link para o adulto cortar a garrafa pet para a criança: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UdAIdM6_IE 

 

 

 

Registro: Filmar a criança brincando com a bolha de sabão. 

https://www.youtube.com/watch?v=1UdAIdM6_IE
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ATIVIDADE 4: MÚSICA 

 

 

Área: Música 

Conteúdo: Gêneros musicais 

Objetivos: Ampliar o universo cultural da criança com produções de diferentes 

sonoridades. 

Ação: Hoje vamos brincar de estátua. 

➢ Assistir ao vídeo da Xuxa: Estátua 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

 

 

 

➢ Agora convide as pessoas da sua casa para participar da brincadeira. 

Registro: Filmar a criança realizando a atividade acima. 

 

 

ÓTIMA SEMANA Á TODOS!  PROFESSORA GISELE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o

