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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 14 a 18/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1: MATEMÁTICA 

Área: Matemática 

Conteúdo: Contagem oral em diversos contextos; Ideias quantitativas de somar;  Noções       

simples de cálculo mental. 

Objetivos: Ampliar os conhecimentos de noções de números; Utilizar noções simples de 

cálculos na resolução de problemas;  Vivenciar ações relacionadas a operações 

aritméticas com apoio material. 

Ação: Hoje é dia de pesca pessoal! 

- Para esta atividade iremos precisa de: uma bacia com água, várias tampinhas de garrafas 

plásticas e peneiras de cozinha ou colheres. 

 - Agora coloque a bacia no chão e encha com água até a metade ,em seguida coloque as 

tampinhas bem espalhadas e entregue uma peneira para cada participante. 

- Agora vamos iniciar a pescaria. Uma pessoa fica responsável por contar até três para 

dar a início a pescaria. 

- Cada pescador deverá ao final da partida, contar suas tampinhas, e comparar com a 

quantidade dos seus adversários para ver quem pescou mais. 
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REGISTRO: Através de fotos e vídeos que devem ser enviados para a professora. 

  

 

ATIVIDADE 2: ARTES 

Área: Artes  

Conteúdo: Construção tridimensional 

Objetivos: Explorar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais na construção do 

fazer artístico. 

Ação: Hoje vamos confeccionar um espantalho. 

- O espantalho é muito utilizado nas hortas e plantações com a finalidade de espantar as 

aves, como se ele fosse uma pessoa de verdade. É um boneco feito de roupas velhas e 

chapéu, podendo ou não ser enchido com trapos ou palha. 
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- Para fazer o nosso espantalho iremos precisar de: rolo de papel higiênico, papel 

colorido ou retalhos de tecidos e canetinhas. 

1º passo: confecção do chapéu. LINK COM MODELO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_-sVmurMW4 

 

 

-2º passo: com a ajuda de um adulto a criança irá fazer o rostinho e roupinha do 

espantalho, como no modelo abaixo: 

 

 

                              -Use a criatividade para enfeitar o seu espantalho! 

  

 Registro: Através de fotos ou vídeos que devem ser enviado para a professora. 

. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_-sVmurMW4
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ATIVIDADE 3: MÚSICA 

 

Área: Música 

Conteúdo: Brinquedos sonoros 

Objetivos: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, desenvolvendo a atenção e 

escuta. 

-Ação: Confecção de chocalho de garrafa pet para acompanhar a música: Espantalho de 

chapéu. 

-Material: 1 garrafa pet pequena, arroz, milho ou feijão. Colocar os grãos até a metade da 

garrafa. 

  

 

- Agora vamos escutar a música : ESPANTALHO DE CHAPÉU. Segue os links: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xeJ6ZVNpeo 

https://www.youtube.com/watch?v=F3C8FL5quSI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xeJ6ZVNpeo
https://www.youtube.com/watch?v=F3C8FL5quSI
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- Agora que você ouviu a música é só pegar o seu chocalho e cantar e tocar junto com a 

música. 

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

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4:  PORTUGUÊS 

 

Área: Português  

Conteúdo: Nomes- função social 

Objetivo: Desenvolver a ideia de representação escrita, utilizando códigos linguísticos. 

Ação: Colocar em um recipiente fubá, farinha ou areia. Pedir que a criança escreva seu 

nome utilizando um palito de sorvete ou um graveto. Caso ela não consiga escrever o 

nome sozinha, o adulto deverá escrever com letra bastão maiúscula numa folha para servir 

de exemplo. 

 - Agora encontre e pinte o seu nome no quadro abaixo: 

 

ELIAS LORENA HYAGO LUCAS THAINA YTHALLO 

LAURA LUIZ 
MIGUEL 

IASMIN MIGUEL NATHAN SOPHIA  

IZABELLA LEONARDO JOÃO SOFIA RAFAELA GISELE 

 

-Registro: através da atividade acima. 

BOA ATIVIDADE!  

                                 BEIJOS! PROFESSORA GISELE. 

 

 

 

 


