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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 30 a 03/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

Área: Português 

Conteúdo: A língua como objeto de apreciação- jogos verbais; nome próprio- função 

social. 

Objetivos: Expressar-se por meio da linguagem oral; compreender a escrita como 

instrumento de registro; desenvolver a ideia de representação da escrita utilizando 

códigos linguísticos. 

Ação:  Nesta atividade vamos trabalhar o nome da criança. Vamos começar escutando a 

música: COMO É O SEU NOME? 

➢  Segue o link:  https://www.youtube.com/watch?v=YZ1iKfFgFN0 

 

➢ Agora o adulto deverá ler o refrão da música abaixo pedindo que a criança escreva seu nome. 

 

➢ EU TENHO UM NOME 

VOCÊ TAMBÉM TEM O SEU, 

QUERO SABER SE SEU NOME 

É PARECIDO COM O MEU... 

 

MEU NOME É ______________________________________________ 

 

Registro: Através da realização da atividade acima 
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ATIVIDADE 2: ARTES 

 

Área: Artes 

Conteúdo: Modelagem na areia, construções tridimensionais. 

Objetivos: Sentir prazer na construção de formas artísticas. 

Ação: A areia é uma ferramenta pedagógica de grande importância, estimula habilidades 

psicomotores, emocionais e sociais. 

➢ Nesta atividade a criança pode soltar sua imaginação se tornando um construtor, 

cozinheiro ou confeiteiro. 

➢ Pode ser utilizados copos ou potes plásticos, colheres. 

➢ Em um local apropriado ofereça a criança terra ou areia molhada com um pouco de 

água para facilitar a modelagem. 

 

 

 

Registro: filmar a criança realizando a atividade. 
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ATIVIDADE 3: MÚSICA  

 

Área: Música 

Conteúdo: Brincadeira cantada. 

Objetivos:  Desenvolver linguagem e ritmo; trabalhar expressão corporal; desenvolver a 

percepção auditiva e a atenção da criança. 

Ação: Hoje vamos brincar de: COMIDA BRASILEIRA 

➢ Assista ao vídeo que segue o link abaixo: 

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

 

 

 

➢ Agora que você aprendeu a brincadeira chame as pessoas da sua casa para 

participar. Uma pessoa fica responsável por cantar a música. Quem bater palma na 

hora errada sai da brincadeira. 

➢ Boa diversão! 

Registro: Através de vídeo da realização da atividade. 

 

ATIVIDADE 4: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: Aquecimento global; poluição, contaminação da água e; problemas 

ambientais. 

Objetivos: Conscientizar as crianças sobre a importância da preservação do meio 

ambiente para manter o equilíbrio natural do planeta. 

Ação: Hoje vamos assistir um vídeo que nos mostra como podemos ajudar na 

preservação do nosso planeta: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUMTS_evH7c 

https://www.youtube.com/watch?v=kiPznOSMwHg
https://www.youtube.com/watch?v=AUMTS_evH7c
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> Agora observe as imagens abaixo: 

RIO LIMPO RIO POLUÍDO 

  > 

FLORESTA PRESERVADA                                     FLORESTA DESTRUIDA PELO FOGO 
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> Agora que você viu a diferença de um meio ambiente preservado e um sendo 

destruído, desenhe em uma folha de sulfite como você acha que deveria ser o meio 

ambiente certo para vivermos.   

                       

Registro: Através da realização da atividade acima.  

 

                                     BOA ATIVIDADE! BEIJOS PROFESSORA GISELE. 


