
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 20/09/2021 a 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 
Dia 1 - Ciências da Sociedade – tempo histórico e espaço 

geográfico. 
 

  

CONTEÚDO: Espaço geográfico e seus elementos, casa, cidade, bairro, vizinhança, localização 
geográfica e pontos de referência. 
 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo 
dinâmico das relações humanas em diferentes tempos históricos. 

 

Desenvolvimento: Vamos observar onde moramos? Como é minha casa? Eu tenho vizinhos? O que tem na minha 

rua? Na minha calçada? É perto do que? Passa muitos carros? 

Sabemos que é muito importante nos localizarmos, conhecer 

nosso bairro, nossa cidade, o entorno da nossa casa, nossa rua 

e vizinhos. 

Nesse vídeo abaixo da história “Tem de tudo nessa rua”, 

podemos entender melhor: 

https://www.youtube.com/watch?v=1W3ykNx3tFQ 

Depois podemos assistir e ouvir essas musiquinhas, que falam 

sobre onde a gente mora: 

https://www.youtube.com/watch?v=bvYeA1DWibU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=CRzN1GYlYWM&feature=youtu.be 

Na nossa atividade vamos desenhar, como é a nossa rua, de 

maneira simples, o que tem na sua rua, sua casa, os vizinhos, 

uma praça? Do jeitinho que vocês quiserem e conseguirem. 

Alguns exemplos: 

Atividade: responda em um vídeo bem curtinho: 

- Você já conhecia a história do tangram? 

- Gostou dessa lenda chinesa? 

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do 

Whatsapp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1W3ykNx3tFQ
https://www.youtube.com/watch?v=bvYeA1DWibU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CRzN1GYlYWM&feature=youtu.be
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Dia 2 - Artes Visuais – Materialidade e Fazer artístico 

CONTEÚDO: Tinta artesanal feita com terra, misturas com elementos da natureza, pintura, exploração de 
procedimentos, com as mãos, pincel, rolo, esponja, palitos. 
 

OBJETIVOS: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais, tradicionais ou 
alternativos. Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. Exercitar a 
gestualidade por meio do desenho, da pintura, da escultura. 

 

Desenvolvimento: Vocês já ouviram falar que dá para pintar com terra?? 

Sim, nossa terra tem diversas texturas e colorações, e com uma receita bem simples, com elementos da natureza 

que temos em casa e podemos criar tintas incríveis e soltar nossa imaginação. 

Vamos a receita: 

1 medida de terra (pode ser qualquer cor, se não tiver terra pode ser café, açafrão, cúrcuma, urucum, etc...) 

½ medida de água 

½ medida de cola branca. 

(você pode ir regulando a cor que preferir, colocando mais ou menos terra) 

 

Atividade: Nesses vídeos vocês podem ver passo a passo como fazer: 

Terra: https://youtu.be/eQhcW2aXgqs 

Outros materiais: https://youtu.be/5wXb7yW87Qg 

Agora com nossa tinta feita, 

como os materiais que você 

conseguiu e preferiu, vamos 

pegar folhas de papel (ou uma 

parede se o responsável 

permitir) e soltar a imaginação, 

vocês podem pintar com as 

mãos, pincel, uma esponja, 

algodão, vejam como fica 

lindo:  

 

 

Registro: Favor mandar uma 

foto no grupo do Whatsapp da 

turma. 

 

https://youtu.be/eQhcW2aXgqs
https://youtu.be/5wXb7yW87Qg
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Dia 3 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  

CONTEÚDO:  aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para si. 
Experimentação e ajuda na criação de desafios diferentes para um mesmo movimento. 
 

OBJETIVOS: buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando 
seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

Desenvolvimento: Nas imagens, podemos ver alguns movimentos, as crianças podem realizar os que conseguirem. 

Para acompanhar, vocês podem Vídeos de aulas de yoga 

com crianças:  

https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf14nLFjd1E&t=70s  

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar uma música relaxante, própria para aprática: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms_fmS9LIgk&list=OLAK5uy_nTqUL6JWrqWGyzxBWAHotPG2kTR5OzN_s&i

ndex=11   Atividade: o movimento e a prática de exercícios nos ajuda a liberar hormônios que melhoram nosso 

estresse, humor, saúde do nosso corpo e consequentemente da nossa mente. Vamos fazer movimentos simples, 

conforme a possibilidade de cada um, sem forçar, ou exigir qualquer esforço além do que as crianças são capazes. 

 SeRegistro: Favor mandar vídeo no grupo do Whatsapp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM
https://www.youtube.com/watch?v=Yf14nLFjd1E&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=Ms_fmS9LIgk&list=OLAK5uy_nTqUL6JWrqWGyzxBWAHotPG2kTR5OzN_s&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Ms_fmS9LIgk&list=OLAK5uy_nTqUL6JWrqWGyzxBWAHotPG2kTR5OzN_s&index=11
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Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica e axiológica  

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo. Conhecimento da realidade (articular ao conteúdo 
de uma ou mais áreas da matriz curricular). Interpretação dos textos em rodas de conversa. 
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à 
criança pautados na lógica do movimento do real. Participação em rodas de conversa. 
 

 

Desenvolvimento: Colocar o vídeo com a contação da história do Sapo Bocarrão: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs 

Atividade: depois de ouvir essa historinha com muita atenção, vamos aprender a fazer um sapinho de dobradura, 

peça ajuda de um adulto: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-muMqUw1HI 

Faça depois uma paisagem para seu sapinho. 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs
https://www.youtube.com/watch?v=Y-muMqUw1HI

