
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 26 à 30 de JULHO

NOME DO ALUNO:
Leia para a criança: Olá, queridos alunos. Vocês sabiam que no dia 1º de agosto nossa cidade 
comemora 125 anos? Você sabe qual o nome da cidade em que moramos? (deixe a criança 
responder) Acertou quem disse BAURU! Nas próximas atividades vamos conhecer um pouquinho
mais sobre nossa cidade. Vamos lá?

ATIVIDADE 1 – MÚSICA

CONTEÚDOS: Contextos musicais - Músicas das comunidades locais; Elementos do som - Altura
(grave/agudo) ; Timbre (identidade sonora);
OBJETIVOS: Explorar  e  conhecer  diferentes  fontes  sonoras,  elementos  do  som  e  da  música  para
desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os códigos
musicais;  Conhecer,  apreciar e  contextualizar  os diversos gêneros e contextos musicais,  concebendo a
música como produto históricocultural, ampliando o universo cultural e musical.

DESENVOLVIMENTO 
Vamos fazer um passeio pelos lugares mais legais da nossa cidade? Assista ao vídeo 
pelo link a seguir, observe com atenção as imagens tentando identificar quais 
lugares você conhece. Preste também muita atenção na letra da música, nos 
instrumentos e na voz. https://youtu.be/MYpP3ZeR9fU

Gostou da música? Já tinha ouvido ela antes? Sabe qual o nome dela? (deixe a 
criança responder) Este é o Hino à Bauru. Várias cidades e todo país tem uma poesia
transformada em composição musical e criada para aumentar a união entre as 
pessoas ou comemorar alguma coisa. 
Você consegue dizer se quem cantou essa versão é uma mulher ou um homem? Sim,
acertou quem disse homem! Quem canta esta versão do Hino à Bauru se chama José
Vitor Bertizoli. Ele é professor de Arte e diretor de escola (EMEF).

Ele tem a voz grossa bem diferente da voz da mamãe ou da professora, não é? 
Chamamos uma voz ou som assim de grave. Vamos descobrir outros sons graves? 
1- Pegue um balde e coloque de cabeça para baixo. Bata no fundo dele com suas 
mãos. Ouviu? Legal, né? Fez um som graves. Consegue imitar o rugido do leão? O 
mugido do boi, o ronco do caminhão? Estes também são sons graves.
2- agora duas tampas de panela (de alumínio) ou duas colheres de metal e bata uma 
na outra. Percebe a diferença? Imite um gatinho filhote, uma sirene de ambulância e 
um apito. Esse são sons agudos.

REGISTRO: Se possível, envie uma foto ou vídeo da criança realizando esta 
atividade em nosso grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

CONTEÚDOS:  Observação, manipulação e identificação de características variadas dos objetos como a
cor, tamanho, forma,…entre outros; Formas: bidimensionais (figura plana); Contagem oral em contextos
diversos; Contagem oral em contextos diversos; 
OBJETIVO:  Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma e tamanho);
Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorandoos em diferentes contextos; 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: 
Você observou as imagens que aparecem no vídeo? 
Sabe aquela que apareceu primeiro? Essa aqui>>>
Você já viu ela! Lembra onde? (deixe a criança pensar). 
É o brasão símbolo de nossa cidade e ele está nas nossas camisetas
de uniforme. Na próxima aula vamos falar mais dele. Ele também
está na segunda foto que apareceu no vídeo, dentro da Bandeira de Bauru:

Converse com a criança: 
Esta é a Bandeira de Bauru. Você sabe dizer quais são as cores desta bandeira?

Desafio: 
EM 1 MINUTO: Ache na sua casa quantos objetos conseguir nas cores da andeira de Bauru 
(verde, amarelo e vermelho). Valendo!
Quantos objetos você conseguiu achar? (a criança deve contar os objetos)
Faça um X para cada objeto que você conseguiu achar: ___________________________
(peça que a criança conte quantos X fez para que ela perceba se fez a mesma quantidade)

Você consegue achar um animal na bandeira?
Quantas estrelas você consegue achar na bandeira? Desenhe elas aqui __________________
 Percebe que na bandeira de Bauru tem uma forma geométrica (verde)? Qual o nome dela? 
Ela tem também algumas figuras que parecem triângulos. Qual é a cor do triângulo menor?
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REGISTRO: Se possível, envie uma foto ou vídeo da criança realizando esta 
atividade em nosso grupo do WhatsApp ou entregue estas folhas na escola.

ATIVIDADE 3  – LÍNGUA PORTUGUESA

 CONTEÚDOS: Linguagem oral  como instrumento  organizador  do  pensamento  e  de  comunicação  –
Sequência na exposição de ideias (domínio constante e progressivo). - Narração de fatos e histórias -
atenção  e  expressividade,  entonação,  musicalidade.  Apresentação  do  traçado  das  letras;  Formas  de
comunicação escrita – Função comunicativa da linguagem escrita. 
OBJETIVOS: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e
domínio progressivo, relatando suas vivências. - Elaborar e responder perguntas; - Desenvolver a ideia de
representação da escrita, utilizando códigos linguísticos. 

DESENVOLVIMENTO:
1- Assista ao vídeo novamente e peça para a criança ir falando o nome dos locais que ela conhece. 
Isso estimula a oralidade, exercita atenção, memória e raciocínio.
Com ajuda de um adulto, escreva na linha abaixo o nome do local que aparece no vídeo que você 
mais gosta de passear. Se quiser pode fazer um desenho bem bonito também.
Obs: escrever com letra de forma MAIÚSCULA como estas: ABCDEF...
Converse com a criança sobre o lugar que ela escolheu: Porque gosta de lá? Quando foi a este 
lugar quem foi junto e o que aconteceu? É importante que ela conte como quiser e o adulto não 
deve corrigir diretamente a criança, nem fazê-la se sentir mal. Quando ela disser alguma palavra 
errada, não interrompa o raciocínio dela! Espere até terminar a frase e depois repita o que ela 
disse, porém falando corretamente. Por exemplo, se ela falar: “nóis fui no zulógico vê os bicho” 
você diz: Isso mesmo filho! Nós fomos ao zoológico ver os bichos. 

   

Leia para a criança: Agora, observe a palavra abaixo e diga o que você acha que está escrito:
*ATENÇÃO: não ria da criança, nesta idade elas ainda não sabem ler, mas é importante que 
tenham confiança para tentar. Ajude-a a observar as letras e leia em voz alta para ela. Peça que a 
criança observe sua boca e fale a palavra devagar, apontando com o dedo a parte que está lendo. 
Peça que ela repita o que você leu.

BAURU
 Depois, peça que ela conte quantas letras têm na palavra Bauru. 
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REGISTRO:  Se possível, envie uma foto ou vídeo da criança realizando esta 
atividade em nosso grupo do WhatsApp ou entregue estas folhas na escola.

ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS:  Animais e plantas 
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
Leia para a acriança: Você sabe que lugares são estes?

 

O primeiro é a entrada do Zoológico de Bauru e o segundo o Jardim Botânico. Estes
dois lugares são pontos turísticos de nossa cidade, ou seja, pessoas de outras cidades
visitam nossa cidade para conhecer estes lugares.
 Você já foi em algum deles? O que viu lá?
Sabia que além de servir de local de passeio à população o Zoológico tem o objetivo
de proteger e ajudar na conservação dos animais, realizar pesquisas e oferecer 
também educação ambiental.
Já o Jardim Botânico é uma das maiores e mais importantes reservas nativas de 
conservação do Cerrado Paulista. Possui um acervo vivo variado de plantas 
nacionais e regionais, organizadas em coleções, sendo responsável pelo estudo e 
conservação da flora, além de um local de educação e cultura. 

Você também pode azer um passeio virtual: 

 Jardim Botânico de Bauru https://www.meutour360.com/tour-360/tour-virtual-jbmb2
ou  assistindo aos vídeos no link: 
https://www.jardimbotanicobauru.com.br/videoteca 

 Ou ao Zoológico de Bauru: https://youtu.be/O5iMUwUjyDI 

4



Nas aulas anteriores aprendemos sobre o ciclo de vida dos seres humanos e de 
alguns animais. Aprendemos também o ciclo de vida de algumas plantas. Você 
observou o crescimento do feijão e do milho?

Agora vamos ver se você já sabe separar ANIMAIS de PLANTAS? Recorte e cole no local
correto:
ATENÇÃO: se não tiver material para recortar, você pode desenhar. Ok?

ANIMAIS PLANTAS

REGISTRO: REGISTRO:  Se possível, envie uma foto ou vídeo da criança 
realizando esta atividade em nosso grupo do WhatsApp ou entregue estas 
folhas na escola.
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*Para aprender mais, entre na página oficial da cidade. Lá você encontra 
muitas fotografias e também a História do Município de Bauru: 
https://www2.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=1

6


