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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII “Jardim Ivone” 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Iriam 19/04/2021 a 23/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS: 
Dando continuidade ao tema EU, as atividades desta semana tem como foco o nascimento dos alunos, 

sua identidade e características atuais. Esses dados são muito importantes para a criança perceber que ela 

tem uma identidade própria e que é um cidadão, mas também será uma ótima oportunidade para  

compartilhar sentimentos e aumentar os laços familiares. Vamos precisar da certidão de nascimento da 

criança (de preferência uma cópia), de uma fita métrica, lápis ou caneta, um papel, tempo e amor. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS: Função comunicativa da linguagem escrita; Nome próprio - função social. 
OBJETIVOS: Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, comunicação, fruição, 
organização do próprio pensamento e do conhecimento historicamente acumulado, por meio da vivência das 

diferentes situações de uso social. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1. Mostre para a criança a certidão de nascimento dela e pergunte se ela sabe o que é e o 

que está escrito ali; 

2. Leia para ela o trecho abaixo: 

Esta é sua certidão de nascimento.  

Quando uma criança nasce os pais devem fazer o registro com 

a data, horário, cidade do nascimento, nome dos pais, avós e 

também e dar-lhe um nome e um sobrenome em um documento 

chamado CERTIDÃO DE NASCIMENTO. Se se não fizer o 

registro de nascimento, as crianças não podem ser vacinadas, 

nem mesmo matriculadas na escola. Quando adultos, também 

não poderão ter CPF e Carteira de Trabalho, não terão direito a 

nenhum tipo de benefício trabalhista e não poderão tirar Título 

de Eleitor. Na velhice, também não poderão receber 

aposentadoria da Previdência Social.  

Viu como é importante esse documento? 

3. Mostre o documento para o aluno e leia os dados 

principais apontando com o dedo onde está escrito o nome, data e município de 

nascimento, nome dos pais, avós… Aproveite para conversar como foi a escolha deste 

nome e o dia do nascimento. 

REGISTRO: Se possível tire uma foto da criança observando a sua certidão de nascimento e mande no 

grupo da nossa turma. Pegue uma folha em branco e peça para a criança escrever o nome. ATENÇÂO: 

DEIXE ELA FAZER do jeitinho que conseguir sozinha e guarde isso para observarmos a evolução da 

escrita do nome durante o ano. Se conseguir, mande pelo WhatsApp também. Ficarei muito feliz! 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS: Leitura e escrita de números. 
OBJETIVOS: Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que contêm. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

1. Agora que já aprendeu um pouco sobre seu nascimento e sua identidade, vamos descobrir mais 

algumas características que te fazem um ser humano ÚNICO E ESPECIAL? A matemática vai 

nos ajudar! Você deve ter percebido que na sua Certidão estava registrado o dia que nasceu. Sabia 

que ele pode ser representado por números? 

2. Peça para um adulto escrever num pedaço de papel ou abaixo a sua data de nascimento: o 

maravilhoso dia, mês e ano que você nasceu! 

____/____ /______      

A matemática está presente para registrar muitos outros dados sobre você. Ajude o seu responsável a 

medir e registrar alguns deles num papel que tenham em casa ou na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: se possível mande foto pelo WhatsApp ou guarde para nos entregar em momento oportuno. 
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MÚSICA 

CONTEÚDOS: Leitura e escrita de números. 
OBJETIVOS: Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que contêm. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

1. VAMOS CANTAR A MÚSICA “ QUANDO EU ERA”? A letra desta música trata das etapas 

da vida e propõe uma brincadeira em que ao final de cada verso se faça um gesto 

representando cada fase da vida humana. *Se conseguirem, assistam o vídeo do programa 

Quintal da Cultura, que ensina a dançar a música no link: https://youtu.be/qSJ18sb__KI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: Se possível mande uma foto ou vídeo da criança realizando esta atividade pelo WhatsApp. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS: Seres vivos e matéria não viva – fases da vida humana. 
OBJETIVOS: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres vivos e 

matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no processo evolutivo. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Agora que já brincou e dançou um pouco, vamos falar mais um pouquinho sobre você?  

Uma parte muito importante da sua identidade é o seu corpo!  

https://youtu.be/qSJ18sb__KI
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1. Fique de frente para um espelho e observe bem todas as suas características: a cor dos seus olhos, 

como são seus cabelos, sua pele, seu nariz, orelhas… Como é o seu sorriso? Se parece com 

alguém da sua família? E suas mãos e pés?  

2. Como você era quando bebê?  

REGISTRO: ** Se puder, mostre para a criança algumas fotos dela quando bebê, com uns 2 anos e 

também 1 foto atual. Peça para ela colocar na ordem. Tire uma foto e mande no grupo ou escreva 

contando como foi fazer esta atividade. 

 

QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, EU QUERO CONHECER VOCÊS!!!  

Peça para seu responsável me mandar uma foto sua bem bonita para uma surpresa!  

 

 

 

 

 

 

 

Professora Iriam 


