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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 
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FACEBOOK: Emei Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 19 á 23/04 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

 

Área : CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Conteúdo: Higiene das mãos para prevenção de doenças 

Objetivo: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e da qualidade de vida a 

partir da necessidade da higiene das mãos. 

Ação: Assistir o vídeo ¨A Importância de Lavar as Mãos/Cante e Aprenda com a Luna/Nursery 

Rhimes/Kids/Coronavírus¨ junto com seu filho. Link do vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=EAEQEnoo6BM>.  Depois do vídeo, explique sobre a 

importância de hábitos diários saudáveis em relação à higiene das mãos para que tenha uma 

boa saúde; Exemplifique para que entenda bem: Por que devo lavar as mãos? Depois que lava 

a mão o que acontece com os germes?  Quantas coisas fazemos com a mão: desenho, pegar 

em objetos, pegar alimentos entre outros. Destaque os problemas com a saúde causados pela 

falta de higiene. Demonstre, incentive e reforce ações diárias de cuidados com a higiene.  

  

Atividade prática: Lavar as mãos (Aproveite o momento para ensinar através de brincadeira); 

Cantem a música ¨Lavar as mãos (Palavra cantada) enquanto lavam as mãos, além de ser bem 

divertido, a música ajudará em relação ao tempo adequado de higienização das mãos. Pronto! 

Agora já sabe como ter diversão enquanto ensina a higiene das mãos.  

  

Música: Lavar as mãos (Palavra cantada):Link disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk>  
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Palavra Cantada 

Uma... lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira 
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira 

Lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma 

A doença vai embora junto com a sujeira 
Vermes, bactérias, mando embora embaixo da torneira 

Água uma 

Água a outra, água uma (mão) 
Água a outra, água uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma (lava,… 

 

Registro: Através de vídeo  

 

ATIVIDADE 2: CULTURA CORPORAL 

Área: CULTURA CORPORAL- BATATA QUENTE 

Conteúdo: BRINCADEIRAS DE DESTREZA, SITUAÇÕES OPOSITIVAS E DESAFIO 

Objetivo: DESENVOLVER A ATENÇÃO, AGILIDADE E RITMO. 

Ação: a brincadeira de hoje se chama Batata Quente. Junte todas as pessoas da casa, façam 

uma roda e sentem no chão. Uma pessoa fica de fora, virada de costas para a roda. Vamos usar 

uma batata ou bola para começar a brincadeira. A pessoa que está fora da roda irá cantar: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR932BR946&q=Palavra+Cantada&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMytzMrNWcTKH5CYk1hWlKjgnJhXkpiSCAAr_60TIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjyyOLOt_7vAhV0GbkGHRVhAtAQMTAAegQIAxAD
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Batata quente,quente,quente(quantas vezes quiser),queimou.(Nessa hora as pessoas da roda 

deverão passar a batata para quem está ao seu lado.) 

Quem estiver com a batata na mão na hora que disser queimou,sai do jogo. 

 Repetir a música até restar o vencedor. 

  

 

    

Registro: Pode ser feito através de fotos ou vídeo. 

 

 

 

ATIVIDADE 3: PORTUGUÊS 

 

Área: PORTUGUÊS 

Conteúdo: NOME 

Objetivo: CONHECER, MEMORIZAR E APRENDER A ESCRITA DO PRÓPRIO NOME. 

Ação: Hoje vamos montar um crachá. 

- O adulto deverá escrever com letra de forma maiúscula escrever  ou digitar o nome da 

criança e colar numa folha ou pedaço de cartolina.  
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. 

Deixe esse crachá num lugar de fácil acesso para a criança sempre utilizar na escrita do 

nome. 

- Agora é hora de treinar a escrita do seu nome dentro do espaço abaixo: 

 
 

Registro: através da escrita do nome no espaço determinado acima. 

 

ATIVIDADE 4: MÚSICA 

Área: MÚSICA 

Conteúdo: FONTE SONORA: ELEMENTOS DO COTIDIANO.  

 Objetivo: PRODUZIR SONS COM ELEMENTOS DO COTIDIANO 

(COLHER):Desenvolver a percepção auditiva. 

*Cantar músicas infantis e manusear instrumentos,tentando seguir o ritmo da 

músisca. 

Ação: Brincadeira musical: O colherão e a colherzinha 

1° momento: Vamos precisar de duas colheres de tamanhos diferentes. Pode ser de 

plástico, madeira ou alumínio.   
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 2° momento: Agora vamos decorar as colheres.  

  

   

  

3° momento: Assista uma vez o vídeo abaixo para aprender a música.  “Baile do 

Colherim".  

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VJSLRj9sLGA  

  

  

 Registro: Enfeitar as colheres. Envie fotos ou vídeos para serem postados no Facebook 

da escola 

 

 

 

 


