
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII “Jardim Ivone”

INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam de 12 a 16 de abril

NOME DO ALUNO:
Olá queridos alunos e famílias. Elaborei para vocês uma sequência de atividades para trabalhar o 
EU (da criança). Começaremos pelo seu nome, seu corpo, características físicas, a história de vida 
(desde antes de nascer), etc. Depois vamos ampliar os conhecimentos deles sobre a família, a casa,
o bairro, a escola e muito mais. 

Obs: Qualquer dúvida podem me chamar no grupo de whatsapp da nossa turma. Conto com a 
parceria de todos! Abraços carinhosos. Professora Iriam

ATIVIDADE 1 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Gêneros literários - poesias e poemas.
OBJETIVOS:  Explorar  os  elementos  de  magia  da  literatura  infantil  apresentando-os  de  forma  que
privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária.

Leia para a criança o trecho da música/ poesia de Toquinho e Elifas Andreato: 

* Se possível, mostre para a criança o vídeo desta música em: https://www.youtube.com/watch?

reload=9&v=16Fc2irUHK8 

 Converse com a criança e pergunte:  

● qual seu nome? 

● qual seu sobrenome? 

● qual seu nome completo? 

● você gosta do seu nome? 

● como você gostaria de chamar? 

*Se a criança não souber alguma dessas respostas, ensine com jeitinho e peça para ela 
repetir. 

REGISTRO:  Se conseguir, filme a conversa com a criança e poste no nosso grupo do whatsapp
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ATIVIDADE 2 – CIÊNCIAS SOCIAIS

CONTEÚDOS:
Identidade  (nome,  história  de  vida  da  criança  e  da  família,  características  pessoais  e  diferenças
individuais)
OBJETIVOS:
Perceber-se  como  sujeito  singular  e  social,  identificando  diferenças  e  semelhanças  que  permeiam as
relações sociais.

O nome é provavelmente a palavra que a criança mais ouviu na vida e, em alguns casos, desde 
antes de nascer!

Para esta atividade conte a criança como foi a escolha do nome dela. 

1. Quem escolheu? Por que? 

2. Foi escolhido antes de nascer ou depois? 

3. O que significa? 

4. Fale sobre de quem veio o(s) sobrenome(s) e como ele ajuda a identificar melhor uma 
pessoa. 

Por exemplo: minha fila chama Maria Luíza e este é um nome comum. Existem várias Marias 
Luízas, mas quando acrescentamos o sobrenome ela se torna praticamente a única! 

REGISTRO: Escreva abaixo as respostas para essas perguntas e entregue estas atividades quando 
voltarem as aulas presenciais OU escreva as respostas no grupo da turma OU filme a conversa e 
mande pelo whatsapp:

1. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

ATIVIDADE 3 - CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS:  Criação e  experimentação de diferentes  possibilidades  de posições  que o corpo pode
assumir em suas formas: “as formas corporais podem imitar as formas das coisas”.

OBJETIVOS:  Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar para o
outro (público) uma determinada forma ou imagem com os movimentos corporais.

Vamos brincar da brincadeira do espelho? 

É simples! Uma pessoa faz poses e outra imita. Lembrem-se de variar as partes do corpo, braços, pernas, 
cabeça e também explorar alturas e posições como sentado, deitado, em pé…

REGISTRO: Mande uma foto no nosso grupo do whatsapp.
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ATIVIDADE 4 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS:
 Registro gráfico:  primeiras  figurações  que nascem das  garatujas:  figura  humana  (proporção e

movimento).
OBJETIVOS:

 Exercitar a gestualidade por meio do desenho.

REGISTRO: Peça que a criança se observe em um espelho, Chame a atenção dela para a cor de seus olhos, 
sua pele e cabelo. Aproveite para falar o quanto ela é única e especial para você. Fale para ela escolher um
riscador: giz de cera, lápis de cor, tinta ou canetinha e desenhar ela mesma aqui abaixo ou em outro papel 
que tenham em casa. Guarde para quando voltarem as aulas presenciais e/ ou mande uma foto no nosso 
grupo.

EU SOU ASSIM
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