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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 31 a 02/06/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1:CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 

Área :Ciências da Sociedade 

Conteúdo: Família- Identificação dos membros da família de acordo com a progressão 

Objetivos: Incentivar o conhecimento e valorização da família. 

- Promover o sentimento de pertencimento familiar; 

-Perceber que as famílias são diferentes. 

Ação: Assistir ao vídeo: ¨ Nossa família¨: 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 

- Em seguida conversar com as criança perguntando o nome dos seus avós paternos, 

avós maternos, tios,pai e mãe. 

 

REGISTRO: Desenhar dentro da árvore os integrantes da família: 
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ATIVIDADE 2: PORTUGUÊS 

Área: Português 

Conteúdo: Narração de fatos e estórias- atenção e expressividade 

-Sequência temporal e casual- conto e reconto de estórias, com coerência progressiva na 

narração. 

Objetivos: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação, pensamento, com 

coerência e domínio progressivo; 

-Recontar a estória assistida, prezando pela sequência dos fatos e personagens; 

-Estimular atenção e memória. 

 

Ação: Agora vamos ouvir uma estória: FOGO NO CÉU 

https://www.youtube.com/watch?v=fY7qwopDbkM 

 

 

 -Assista quantas vezes quiser! 

- Agora peça para a criança recontar com suas palavras a estória. 

- O adulto poderá ir dando dicas do próximo animal que aparece na estória, ajudando a 

criança com a sequência da estória. 

-REGISTRO: Filmar a criança recontando a estória. 

Não esqueça de enviar o vídeo para ser postado no face da escola. 

. 
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ATIVIDADE 3: CULTURA CORPORAL 

 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Brincadeira de imitação 

Objetivos: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações 

corporais de natureza lúdica. 

-AÇÃO: Assista ao vídeo junto com a criança. 

- Vídeo: Dança da imitação 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ 

 

 - Agora vamos dançar imitando o que for pedido no vídeo. 

 

REGISTRO : Filmar a criança realizando a dança e enviar o vídeo para a professora. 

 

Ótima atividade!  

                                          BEIJOS! Professora Gisele. 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ

