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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 03/05/2021 á 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1: CULTURA CORPORAL 

 

Área : CULTURA CORPORAL 

Conteúdo: Jogos  

Objetivo: Utilizar e apreciar formas estéticas, artística e os recursos expressivos do corpo. 

Ação: Hoje vamos brincar de ¨Escravos de Jó¨ 

MÚSICA 

 

ESCRAVOS DE JÓ, JOGAVAM CAXANGÁ 

TIRA, PÕE, DEIXA FICAR 

GUERREIROS COM GUERREIROS, FAZEM ZIGUE, ZIGUE, ZÁ.(BIS) 

 

ASSISTA O VÍDEO PARA VER AO MODO CERTO DA BRINCADEIRA. 

 

Com o link abaixo você poderá escutar a música. 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=iFwV4Q24KbU 

 

 

- Para esta atividade será necessário a participação de pelo menos duas pessoas. 

https://www.youtube.com/watch?v=iFwV4Q24KbU
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- Pode ser feita em cima da mesa, ou sentados no chão em círculo. 

- Usar a mão direita para passar um copo plástico ou bola, para a pessoa que está a sua direita. 

- Sai da brincadeira quem errar na hora de passar o copo. 

-. 

-REGISTRO: Através de fotos e vídeo.  

 

  

 

ATIVIDADE 2: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Área: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Conteúdo: Corpo humano, órgãos dos sentidos. 

Objetivo: Reconhecer-se como ser vivo a partir da compreensão da existência da outros 

seres vivos, por meio da identificação de suas características e de suas relações no 

processo evolutivo. 

Ação: Assista ao vídeo, através do link abaixo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=      Eu sou assim e vou te mostrar. 

https://www.youtube.com/watch?v=
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-  Agora o adulto deverá levar a criança até um espelho para que ela possa se olhar. 

- Pedir para que ela observe todas as partes do seu corpo; cabeça (olhos, cabelo, boca, etc.), 

tronco, pernas e pés. 

-REGISTRO: Agora peça para a criança observar o desenho e completar o que falta 
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ATIVIDADE 3: PORTUGUÊS 

 

Área: PORTUGUÊS 

Conteúdo: Reproduzir oralmente o trava-línguas. 

Objetivo: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, 

utilizando-os nas diversas situações comunicativas. 

AÇÃO: Trava-línguas. 

 

Vamos lá: 

 

1. O adulto deverá falar o trava-língua primeiro mostrando para a criança que não é 

fácil, por isso a necessidade de repetir várias vezes. 

2. Agora peça para que a criança repita com o adulto algumas vezes. 

3. Finalmente peça para a criança falar sozinha o trava-língua. 

 

- Segue abaixo alguns exemplos: 

 

 

 

 

-REGISTRO :  Através de vídeo da criança falando o trava- língua. 
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ATIVIDADE 4: MATEMÁTICA 

 

Área: MATEMÁTICA 

Conteúdo: Contagem oral em diversos contextos; Leitura e identificação dos números 

de 1 a 5. 

 Objetivo: Ampliar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em 

diferentes contextos; Identificar e nomear os números de 1 a 5. 

 

Ação: Um adulto deverá desenhar no chão com giz ou pedra, cinco círculos e 

escrever dentro de cada um deles um número de 1 a 5. 

 

AGORA A BRINCADEIRA VAI COMEÇAR! 

 

1. Explique para a criança que ela deverá entrar dentro do círculo do número que 

o adulto disser. 

2. Caso a criança erre, peça para sair do círculo e procure onde está o número 

certo. 

3. Se a criança tiver dificuldades, o adulto poderá ajudar mostrando qual o número 

certo. Repita a brincadeira algumas vezes. 

 

 

- Registro: Através de fotos ou vídeos. 

                            Não esqueça de enviar os vídeos ou fotos das crianças realizando as 

atividades. 

 

 


