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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 26/07/2021 a 30/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

 ATIVIDADE 1: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: Alimentação/ Hábitos alimentares 

Objetivos: Compreender os cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da 

necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo. 

Ação: O adulto deverá conversar com a criança sobre a importância do consumo de frutas. 

Explicar para a criança que uma boa alimentação favorece seu crescimento de forma 

saudável. 

> Pedir que a criança pinte as frutas abaixo. 

> Agora o adulto deverá recortar as frutas como no exemplo: 
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➢ Depois de recortar as figuras espalhe sobre a mesa e peça para a criança montar 

as frutas novamente. Pergunte o nome da fruta que ela montou. 

➢ Pergunte qual ou quais frutas ela mais gosta de comer. 

 

 

Registro: Através da realização da atividade acima. 
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ATIVIDADE 2:PORTUGUÊS  

 

 

Área: Português- Leitura 

Conteúdo: Leitura como fruição e entretenimento. Leitura de diferentes gêneros e 

portadores textuais. 

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

utilizando-os nas diversas situações comunicativas. 

Ação: Leitura da Música: BORBOLETINHA 

                                       

 

➢ Pedir para a criança repetir a letra da música. 

 

Registro: A criança deve fazer um desenho sobre a música em uma folha de sulfite. 
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ATIVIDADE 3: CULTURA CORPORAL 

 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Utilizar o som da música de diferentes gêneros para criar diferentes 

movimentos corporais. 

Objetivos: Explorar, utilizar e apreciar formas estéticas, artísticas e os recursos 

expressivos do corpo. 

Ação: Hora da dança. 

> Assistir quantas vezes quiser o vídeo da Borboletinha. Segue o link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fdEi_V3_hQ 

 

 

 

 

 

 

➢ Agora é só cantar e dançar a música da Borboletinha e se divertir! 

Registro: Através da realização da atividade acima que poderá ser filmada e enviada 

para a professora. 

https://www.youtube.com/watch?v=9fdEi_V3_hQ
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ATIVIDADE 4: MATEMÁTICA 

Área: Matemática 

Conteúdo: Noções de dimensão: grande/pequeno, maior/menor 

Objetivos: Reconhecer e valorizar as noções espaciais como ferramentas necessárias ao 

seu cotidiano. 

Ação: Leitura do poema AS BORBOLETAS de Vinícius de Moraes. 
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➢ O adulto deverá ler o poema para a criança. 

➢ Agora a criança irá pintar cada uma das borboletas com as cores descritas no 

poema. 

➢ Peça para a criança mostrar uma borboleta grande e outra pequena que ela pintou. 

➢ Agora circule a borboleta MENOR e pinte a Maior: 

 

 

 

Registro: Através das atividades acima. 

 

BOA ATIVIDADE! Professora Gisele 

 


