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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 
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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 20 a 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1: MATEMÁTICA 

Área: Matemática 

Conteúdo: Contagem oral, sequência numérica, noção de um número natural 

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

em diferentes contextos. 

Ação:  Hoje vamos assistir ao da música – OS INDIOZINHOS 

➢  https://www.youtube.com/watch?v=vOQvZKGo8m0 

 

 
 

➢ Depois de ouvir a música quantas vezes quiser vamos contar quantos 

indiozinhos tem dentro do bote. 
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➢ Agora escreva quantos índios tem no bote____________________ 

 

                                     

Registro: Através da realização da atividade acima. 

 

 

ATIVIDADE 2:  CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: Dia e Noite- Sol, Lua, Estrelas. 

Objetivos: Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua 

influência nos elementos que constituem a vida em nosso planeta. 

Ação: A atividade de hoje será de observação. 

➢ Peça para a criança observar o céu durante o dia. 

➢ Pergunte a ela o que está vendo. 

➢ Qual a cor do céu? Das nuvens? 

➢ Observar o Sol. 

 

Registro: Através da realização da atividade acima. 



3 
 

                                                                

ATIVIDADE 3: ARTES 

 

Área: Artes 

Conteúdo: Pintura e Construções 

Objetivos: Exercitar a gestualidade por meio de desenhos e pinturas. 

Ação: Hoje vamos pintar um Sol. 

➢ Para isso vamos usar tinta amarela para carimbar a mão da criança em uma folha 

de sulfite como no exemplo abaixo: 

 

 

       

 

Registro: Através da realização da atividade acima. 

 

ATIVIDADE 4: CULTURA CORPORAL 

 

 

Área: Cultura Corporal 

Conteúdo: Atividades que explorem os espaços por meio de movimentos como: pular, 

saltar, correr, rolar, rastejar, deslizar. 

Objetivos: Deslocar-se com destreza coordenando: movimento, imaginação, interação 

com objetos. 

Ação: Hoje vamos montar um circuito utilizando elementos que temos em casa como nos 

exemplos abaixo: 
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Registro: Filmar a criança realizando a atividade acima. 

 

 

BOA ATIVIDADE! PROFESSORA GISELE 


