
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam de 02 a 06 de AGOSTO

NOME DO ALUNO:

Leia para a criança: Olá, queridos alunos. No domingo, dia 1º de agosto, nossa cidade de Bauru 
comemorou 125 anos. Nas atividades da semana passada conhecemos a bandeira e o hino de 
Bauru. Nesta semana vamos conhecer um pouquinho mais sobre nossa cidade.

ATIVIDADE 1 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Arte como manifestação cultural em conexão com projetos interdisciplinares.
OBJETIVOS: Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções.; Ter
contato com manifestações diversas de Arte de forma contextualizada, percebendo padrões estéticos de
diferentes culturas e etnias; Conhecer, respeitar, valorizar e preservar as produções e os bens culturais de
diferentes culturas e etnias, de espaços e tempos diversos, reconhecendo-os enquanto produto da história
da humanidade. 

DESENVOLVIMENTO: 
Leia para a criança: Este é o Brasão de Armas de Bauru. Este símbolo abaixo e a 
bandeira que você já conheceu, representam nossa cidade em documentos oficiais. 
Ele está até no seu uniforme da escola! Observe com atenção:

Atenção: nada de pedir que a criança decore tudo isso! OK? É só para ampliar o 
conhecimento e começar a perceber que existem símbolos e seus significados.
REGISTRO: Agora é com você! Crie um Brasão que represente sua família. Você pode 
usar lápis de cor, canetinha, giz de cera, recorte e colagem e o que mais quiser! Pense em 
quais coisas poderiam representar sua família: um animal? Uma planta? Um objeto? Quais 
cores representam sua família? Por que? Mande um pequeno vídeo ou foto no nosso grupo. 
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As figuras representadas são:

A coroa com torres, que simboliza a colonização portuguesa no 
Brasil
As estrelas, que representam as antigas ferrovias Noroeste do 
Brasil, Paulista e Sorocabana
A onça, que simboliza a suçuarana, espécie que havia na região
Os ramos de café, que representam a primeira riqueza agrícola 
do município
A divisa "Custus Vigilat", que significa "Sentinela Alerta".

As cores do nosso brasão de armas também têm significado:

amarelo simboliza a nobreza, a fé e a sabedoria de pioneiros 
colonizadores
verde representa a floresta nativa e os pujantes cafezais do 
município
vermelho, significa o sangue bauruense derramado 
patrioticamente.



ATIVIDADE 2 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Espaço geográfico e seus elementos; Transformações no meio físico e social ao longo do
tempo; Intervenção humana no espaço: meio físico e social.
OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico
das relações humanas em diferentes tempos históricos.

DESENVOLVIMENTO: 
Leia para a criança: Você sabia que no passado, antes de nós e até de nossos 
avós nascerem, a cidade de Bauru era uma mata cheia de árvores e muitos 
animais e sem nenhuma casa? Aliás, não existia cidade e não se chamava 
Bauru! Era só mata e fazendas que eram parte de um outro município 
chamado Fortaleza numa grande área que ia daqui até onde hoje é a cidade de 
Agudos. Somente em 1.896 é que a vila de Bauru, um povoado com poucas 
casas e muita área rural, foi reconhecido como Município de Bauru.

Observe algumas fotografias antigas de nossa cidade e compare com as atuais:
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Nossa cidade cresceu muito nesses 126 anos e este crescimento aconteceu 
principalmente porque aqui construíram a Estação Ferroviária que recebia 
trens vindos de várias partes do Estado de São Paulo e até de outros. Essa é 
uma foto de uma maquete dela:

A Estação Bauru (NOB) é o ponto inicial da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB). 
Aberta em 1906, era composta por um simples prédio de madeira anexo à estação Bauru da 
Estrada de Ferro Sorocabana. Com o crescimento do tráfego, o prédio de madeira foi sendo 
ampliado provisoriamente até a construção de uma estação definitiva, aberta em 1939. Os 
últimos trens de passageiros partiram da estação em 1996, com a concessão da malha 
ferroviária da Rede Ferroviária Federal. 

Você já andou de trem? Já viu um trem de perto? Você ou seus pais conhecem 
alguém que trabalhou na Noroeste do Brasil ou FEPASA? 
 
Como vimos nas aulas anteriores, o trem é um meio de transporte que só anda 
nos trilhos e carrega pessoas ou cargas como cereais (milho, soja, café e outros 
grãos), combustíveis, areia, cimento e muitas outras coisas. Há muitos anos, não
existia caminhões, então eles usavam os trens para carregar tudo o que era 
produzido nas fazendas daqui e vender em outros lugares. Também não 
existiam ônibus e poucas pessoas tinham carro, então, para longas viagens as 
pessoas usavam os trens. A professora Iriam já viajou de trem quando era 
criança. Foi bem mais demorado do que de carro porque o trem ia parando nas
estações de várias cidades pelo caminho, mas foi muito legal! Lembro de ver 
muitas fazendas de laranja e café pelo caminho, que tinha um moço que 
passava nos vagões pedindo para ver nosso bilhete para saber se havíamos 
comprado passagem até qual cidade. Também lembro que era difícil comer ou 
beber algo durante a viagem porque o trem balançava muito!

REGISTRO: O que você mais gostou sobre este assunto? Qual foto mais te 
impressionou? Se possível, mande uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta 
atividade.
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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”.
Descoberta de diferentes possibilidades para mudar os movimentos e criar formas: mudanças do
corpo no espaço (planos alto, médio, baixo), na velocidade (rápido lento); no ritmo (contínuo ou
descontínuo) na força (forte/ rígido, fraco/suave) . 
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.

DESENVOLVIMENTO: Vamos brincar de trenzinho? 
Existem 2 maneiras bem divertidas:
1 - Você pode usar bancos virados para baixo ou caixas como nas fotos e chamar a família 
toda para uma longa viagem. Você será o maquinista ou condutor deste trem e pode ir 
contando para os passageiros por onde irão passando e o que estão vendo. O objetivo é a 
diversão em família! 

2 – Outra forma é fazer um trenzinho com todos em pé segurando na roupa de quem está a 
frente. Quem ficar em primeiro deve “puxar” o trem pela casa ou quintal e todos podem 
cantar músicas de trenzinho como essas: 
- O trem maluco:  https://www.youtube.com/watch?v=r9DUytNMROA
- Eu vou andar de trem: https://youtu.be/s1DbU0f7khg
- Trem de brincar (Palavra Cantada): https://youtu.be/Tk98GCjEWNk

*O maquinista pode também explorar outros pos de posturas corporais como 
andar com joelhos dobrados (agachadinho), com o corpo dobrado para frente, de 
costas, nas pontas do pé…

REGISTRO: Se possível, mande uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta 
atividade.
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ATIVIDADE 4 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS:  Conhecimento da  realidade (articular  aos  conteúdos de  uma ou  mais  áreas  da  matriz
curricular). Gêneros literários: poesias e poemas, fábulas e narrativas diversas. 
OBJETIVOS:  Oferecer  desafios  compreensivos  e  interpretativos  à  criança  pautados  na  lógica  do
movimento do real; Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que
privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária. 

DESENVOLVIMENTO: Para amarrar os conteúdos sobre meios de 
transporte, escolhi para esta semana o livro Todos a Bordo! Através de rimas 
fáceis e legais, os animais da selva nos guiarão por um passeio muito divertido!
Obs: Colocarei um vídeo em que narro a história no nosso grupo junto desta 
atividade.    

E aí? Gostou da história? Quais os lugares que eles passaram? Qual você gostaria 
de conhecer? Faça um desenho.
REGISTRO: Se possível, mande uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta 
atividade.
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