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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Ciências da Sociedade 

Conteúdo: Patrimônio cultural    

Objetivos: Estabelecer vínculo com bens culturais materiais e imateriais do nosso 

município.                 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Trabalhar o Patrimônio Cultural dentro das escolas é extremamente necessário para o 

fortalecimento das relações dos cidadãos com suas heranças culturais, e assim estabelecer 

um vínculo com estes bens, com a responsabilidade pela valorização e preservação 

do Patrimônio. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a 

culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo, é manter a identidade desse povo. 

PERGUNTE: 

Já aprendemos que todas as coisas tem nome, não é 

mesmo? O lugar onde moramos, a nossa cidade, 

também tem um nome. Você sabe qual é? 

Mostre à criança o nome de Bauru na imagem ao lado. 

 

Você sabia que existe um sanduíche com o nome da nossa cidade?  

 

O sanduíche, também popularmente chamado 

de sanduba, é um tipo de alimento que consiste em 

duas fatias de um pão inteiro, entre as quais é 

colocada carne, queijo ou outro tipo de alimento. Os 

sanduíches são como uma refeição rápida, durante 

o almoço ou o jantar. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fast-food
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almo%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jantar
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CURIOSIDADE 

Sanduíche Bauru 

A receita original, que foi oficializada pela Câmara de Bauru (lei municipal n°4314, de 24 de 
junho de 1998) como selo de qualidade, consiste em um pão francês com rosbife, fatias 
de tomate, picles, queijo derretido em banho-maria (muçarela), orégano e sal.  

Patrimônio Cultural  

O sanduíche BAURU foi declarado patrimônio imaterial do estado de São Paulo.  

 

Deu água na boca? 

Então, ajude a criança a criar seu próprio sanduíche com ingredientes simples do dia a dia e 

bom apetite! 

Depois, comemore o mês do aniversário da nossa cidade visitando um ponto turístico de 

Bauru. O Jardim Zoológico e o Jardim Botânico são boas opções para as crianças. 

Aproveite a oportunidade para ler com as crianças as placas de informações sobre o local, 

fotos de antes e depois e outros. 

Seja seu guia de turismo!! 

Cuidem-se!! Use máscara e álcool gel! 

Bom passeio! 

 

Jardim Zoológico 

 

                   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosbife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Picles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%A7arela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A9gano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal
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Jardim Botânico 

 

 

REGISTRO:  Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 2    

Área: Artes 

Conteúdo: Ferramentas, matérias e suportes variados.   

Objetivos: Experimentar, explorar e se apropriar de diferentes materiais na realização de 

trabalhos artísticos.   

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Você sabia? 

  BANDEIRA DE BAURU 

 
O amarelo simboliza a nobreza dos pioneiros colonizadores, enquanto o verde representa a 
esperança de dias melhores e a vegetação da região formada por cafezais. Já o vermelho, 

representa o sangue, o sacrifício do povo de Bauru e todos os conflitos dessa região. 
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O  brasão da nossa cidade está no uniforme escolar das crianças e conta a história de Bauru. 

Podemos mostrar à criança o brasão e o nome de Bauru estampados em seu uniforme. É  

importante falar sobre o uso do uniforme para a identificação dos alunos e funcionários. 

Ah sim!! A professora também usa uniforme. 

Então, vamos fazer uma linda reprodução das cores da bandeira de Bauru usando tinta.  

PASSO A PASSO 

Observar e reproduzir as cores da bandeira.   

1- Pintar as cores da bandeira usando os 

dedinhos ou as mãos em um papel sulfite ou 

outro papel de sua preferência. Comece pela cor 

verde, depois amarelo e por último vermelho. 

2- Recorte o brasão ao lado e cole no canto 

esquerdo da pintura da criança.  

3- Bandeira pronta! 

             

 

 

REGISTRO: A atividade realizada pela criança.  
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ATIVIDADE 3 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Alimentação saudável. 

Objetivos: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

O dia dos pais está chegando!!! 

Vamos aproveitar e preparar junto com ele ou com 

alguém da família que represente essa figura paterna, 

um gostoso e divertido piquenique.   

Link: https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ  (Mundo Bita) 

Gostosuras Naturais 

 

Na atividade de hoje, o tradicional piquenique que faz tanto sucesso nos parques aos finais de 

semana pode ser adaptado para um jantar diferente entre pais e filhos. 

Na própria sala, a família pode montar um pequeno espaço onde todos irão saborear diferentes 

alimentos. Os pais podem separar um dia da semana para que o jantar seja lanches naturais, 

frutas e sucos, assim como nos piqueniques no parque. Para o clima ficar ainda mais agradável, 

é interessante colocar umas músicas de fundo. 

Durante a brincadeira, é importante conversar sobre os alimentos, estimular o desenvolvimento 

do paladar da criança e envolvê-la tanto na preparação quanto na arrumação da sala no pós-

piquenique. 

Uma dica legal é usar algumas frutas para fazer pequenos 

animais. Comece higienizando as frutas com a criança e 

depois separe as sementes para fazer olhos, boca e nariz 

dos personagens.  

Sugestões de frutas: uva, maçã, banana, laranja e 

melancia 

Divirtam-se!! 

 

 

REGISTRO: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

           

https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ
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ATIVIDADE 4 

Área: Música 

Conteúdo: Música infantil  

Objetivos: Conhecer, apreciar e conceber a música como produto histórico-cultural. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 
  
Assista os links abaixo junto com seu filho(a). 
 

Sugestão de música fundo para o piquenique divertido da atividade 3 ou 
outra música da preferência da criança. 
 

 
 
 
 
https://youtu.be/4HqN1yJmLmk  (Meu papai) 
 
https://youtu.be/4rqut3Cc0DY  (Paizinho) 
Turminha do tio Marcelo 
 
 

 

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 

 

https://youtu.be/4HqN1yJmLmk
https://youtu.be/4rqut3Cc0DY

