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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 17 a 21/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1: MATEMÁTICA 

Área: Matemática 

Conteúdo: Noções de dimensões.  

Objetivos: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão,  

não necessariamente convencional, quantificando o mundo que nos rodeia. 

- Separar objetos, classificando o seu tamanho ( maior-menor ). 

Ação: Hoje vamos separar objetos que temos em casa. Pode ser folhas de árvores, 

macarrão de tipos diferentes, tampas, potes plásticos, etc. 

- Agora vamos separá-los em 2 grupos. MAIOR  e  MENOR. 

- O adulto pode auxiliar a criança na separação dos objetos, comparando os tamanhos. 

Segue alguns exemplos: 

 

-REGISTRO: Tirar foto ou vídeo e enviar para ser postado no face da escola. 
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ATIVIDADE 2: CIÊNCIAS HUMANAS 

Área: CIÊNCIAS HUMANAS 

Conteúdo: Identificar as preferências pessoais; 

- Perceber que cada pessoa tem um gosto diferente do outro; 

Objetivo: Incentivar o autoconhecimento e valorização da sua identidade.  

Ação: Assistir ao vídeo: TÁ NA MESA. 

https://www.youtube.com/watch?v=OPf0J0n1TWo 

 

 

- Agora o adulto deverá conversar com a criança sobre suas preferências: 

- Qual sua comida preferida? Ressaltar a necessidade de uma alimentação saudável. 

- Qual a cor que mais gosta? 

- Brinquedo preferido 

- Qual uma música você gosta de ouvir. 

- Agora o adulto deverá escrever no quadro abaixo: 

 

COR PREFERIDA: 

COMIDA QUE MAIS GOSTA: 
 

-REGISTRO: Através da atividade acima.  

 

 

 

 

. 
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ATIVIDADE 3: CULTURA CORPORAL 

 

Área: Cultura Corporal 

Conteúdo: Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas. 

Objetivos: Ampliar a percepção dos movimentos do corpo; 

- Estimular a imaginação, a atenção e a concentração das crianças. 

-AÇÃO: Hoje vamos brincar de estátua; 

- Nessa brincadeira será necessário a participação das pessoas da família. 

- Um adulto ficará responsável por iniciar e parar a música. 

- Explicar para todos que irão participar da brincadeira que quando a música tocar deverão 

dançar, e quando parar devem ficar como estátua ( sem se mexer); O adulto também pode 

pedir que todos realizem movimentos durante a dança como: pular, andar abaixado, num 

pé só, etc. 

- Vence aquele que permanecer mais tempo como estátua.  

Segue o link da música: ESTÁTUA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

 

 

 

 

REGISTRO : Através da atividade acima. Fotos ou vídeos para serem postados no face da 

escola. 
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ATIVIDADE 4: MÚSICA 

Área: MÚSICA 

Conteúdo: música infantil utilizando gestos e contagem. 

Objetivos: Ampliar o universo cultural da criança, com produção de diversas 

sonoridades. 

- Memorizar canções da própria idade. 

Ação: Vamos ouvir a música : CINCO PATINHOS 

https://www.youtube.com/watch?v=1zlTwy7iYZc. 

 

 

- Assista ao vídeo, em seguida o adulto deverá cantar a música junto com a criança 

usando os dedos para enumerar os patinhos. 

-Registro: Agora com a orientação de um adulto, a criança irá carimbar a mão para 

confeccionar os 5 PATINHOS como nos exemplos abaixo:  
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LEMBRE DE CARIMBAR 5 PATINHOS COMO NA  MÚSICA. 

                       BOA ATIVIDADE! PROFESSORA GISELE 

 

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


