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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 10 á 14/05/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1: ARTES VISUAIS 

 

Área : Artes visuais 

Conteúdo: Registro de figuras diversas- ser humano e/ou animais; Formas geométricas e 

sua utilização como base para uma proposta de desenho.  

Objetivo: Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a memória; 

Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras. 

 Ação: Pedir para a criança desenhar numa folha de sulfite um quadrado, um círculo,  

retângulo e um triângulo. Enquanto desenha peça para a criança nomear a forma 

geométrica. 

- Agora em outra folha de sulfite peça para a criança desenhar apenas uma forma 

geométrica. 

A partir da forma geométrica escolhida peça que ela desenhe um animal ou ser humano.  

Exemplo: o círculo pode ser a cabeça de um ser humano ou a barriga de algum animal.O 

importante é soltar a imaginação. 
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-. 

-REGISTRO: Será feito através do desenho na folha de sulfite. Tirar foto ou vídeo e enviar para 

ser postado no face da escola; 

 

  

 

ATIVIDADE 2: MATEMÁTICA 

Área: MATEMÁTICA 

Conteúdo: Números 

Objetivo: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, 

entendendo-o como uma conquista da humanidade; ampliar e aprofundar os 

conhecimentos de noções de números, explorando-os em diferentes contextos. 

Ação: Hoje eu quero saber a sua idade. Quantos anos você tem? 

- Agora vamos desenhar no bolo a quantidade de velas que representam a sua idade. Em 

seguida você deve pintar o bolo bem colorido. 

 

 

 

-REGISTRO: Através da atividade acima.  

 



3 
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ATIVIDADE 3: PORTUGUÊS 

 

Área: PORTUGUÊS 

Conteúdo: Ideia de apresentação –Escrita de palavras com mediação e automia; Nome 

próprio- função social. 

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

coerência e domínio progressivo; Função social do nome próprio; Desenvolver a ideia de 

representação da escrita, utilizando códigos linguísticos. 

-AÇÃO: Ouvir a música: Todo mundo tem um nome. 

https://www.youtube.com/watch?v=hNixAqfDGy4 

 

 

- Agora o adulto deverá contar para a criança porque escolheram esse nome para ela. 

- O adulto deverá escrever ou imprimir o nome da criança numa folha de sulfite. 

- Agora utilizando materiais que você tiver em casa (milho,feijão, arroz, palitos de fósforo 

papel picado, tinta guache, etc) vamos cobrir as letras do seu nome. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNixAqfDGy4
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-REGISTRO : Através da atividade acima. Fotos ou vídeos para serem postados no face 

da escola. 

 

 

ATIVIDADE 4: CULTURA CORPORAL 

Área: CULTURA CORPORAL 

Conteúdo: Brincadeiras de destreza, desafio e criação. 

Objetivo: Usar a imaginação e esperteza para esconder a bolinha nos lugares mais 

difíceis e diferentes; Procurar a bolinha escondida pelo adversário para ganhar a 

brincadeira; Estimular a agilidade, atenção e concentração das crianças. 

Ação: Hoje vamos brincar de Quente-Frio. 

 -Para a brincadeira vamos precisar de uma bolinha ou outro objeto de plástico; 

- Será necessário a participação de adultos na realização da brincadeira. 

- Combinar com os participantes em quais lugares da casa a bolinha poderá ser 

escondida. 

- Uma pessoa irá esconder a bolinha, enquanto as outras devem ficar com os olhos 

fechados e contando até 10. 

- Em seguida deverão procurar a bolinha e quem escondeu irá dando dicas se está 

quente-perto do esconderijo, ou se está frio-longe do esconderijo 
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-Quem achar a bolinha primeiro será responsável por esconder na próxima rodada.

. 

 

 

- Registro: Através de fotos ou vídeos. 

ÓTIMA ATIVIDADE! 

 

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

 

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


