
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII “Valéria Dalva de Agostinho”

INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam DE 27/09 À O1/10

NOME DO ALUNO:

ATIVIDADE 1 – ARTE LITERÁRIA
CONTEÚDOS: Conhecimento da realidade; Interpretação dos textos em rodas de reconto oral; Gêneros
literários: contos de fadas, contos de assombração, 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
1. Mostre para a criança o vídeo que postei junto desta

atividade em nosso grupo. Nele conto o livro O
CARTEIRO  CHEGOU de Janet e Allan Ahlberg,
Editora Companhia das Letrinhas e as aventuras de um
carteiro simpático que entrega cartas a vários
personagens dos livros infantis como o Gigante da
história João e o pé de feijão, Os 3 ursos e Cachinhos
Dourados, a Bruxa e outros. Espero que gostem!

2. Tire o som do vídeo e peça que a criança reconte a história. Se necessário, pause o
vídeo para que ela se lembre dos personagens e conte do seu jeitinho.

3. Peça que a criança responda: Qual correspondência você mais gostou? Por que?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
-LEIA PARA A CRIANÇA: Você sabe o que é uma epístola? Epístola é uma CARTA ou toda
comunicação que estabelece uma conversa à distância, entre duas ou mais pessoas, por meio
da linguagem escrita como: ofícios, telegramas, cartões e outros tipos assim como as que o
carteiro do livro entregou. Você já recebeu uma carta??? Já mandou uma para alguém?

Para escrever uma carta devemos seguir algumas regrinhas:
a) cabeçalho: na primeira linha escreve-se a cidade, dia, mês e ano.
b) abertura: podemos começar com - Querido amigo, (nome de quem receberá a carta), amigo
“nome”,  etc.
c) corpo do texto: escreva a mensagem contando o que você deseja que a outra pessoa saiba;
d) saudação final: para finalizar, uma frase de despedida como -  (um beijo, um abraço, até
mais, aguardo ansiosamente sua resposta, etc.)

REGISTRO: Mande uma foto ou breve vídeo da criança realizando esta
atividade.
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ATIVIDADE 2 –ARTES VISUAIS
CONTEÚDOS: Gestualidade (tarefas exploratórias); Elementos da sintaxe visual (pontos, linhas, formas,
superfície, cores, volume e espaço).
OBJETIVOS: Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa; Criar com
autoria e liberdade usando diferentes recursos artísticos para expressar suas ideias; Exercitar a gestualidade
por meio do desenho, da pintura, da escultura; Ampliar referências e as possibilidades de construção de
formas artísticas incentivando a imaginação e soluções criativas.

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: Agora que já aprendemos um pouco mais sobre cartas é a sua
vez! Que tal mandar uma cartinha OU DESENHO para alguém que você gosta?
Pode ser para seus avós, padrinhos, algum amigo, irmão…

Mas para que a cartinha chegue na casa da pessoa certa é preciso colocar algumas
informações no ENVELOPE.

Este é um modelo de como preencher um envelope. Peça para um adulto bem legal ajudar você a
escrever no envelope da seguinte maneira, MAS A DECORAÇÃO DO ENVELOPE VOCÊ
PODE FAZER DAS CORES E DO JEITO QUE QUISER! OK?

DESTE LADO DEVE ESCREVER O
NOME E ENDEREÇO DO
DESTINATÁRIO OU SEJA, DA
PESSOA QUE VAI RECEBER A
CARTA E TAMBÉM O SELO.

DESTE LADO ONDE FICA A ABA
PARA FECHAR O ENVELOPE, DEVE
ESCREVER O NOME E ENDEREÇO
DO REMETENTE OU SEJA, DA
PESSOA QUE ESTÁ ENVIANDO A
CARTA: VOCÊ

REGISTRO: Mande uma foto ou breve vídeo da criança realizando esta
atividade.
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ATIVIDADE 3 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE
CONTEÚDOS: Meios de comunicação e seu desenvolvimento histórico - Desenvolvimento tecnológico
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: Como você faz quando quer contar algo
muito legal para alguém? Usa o celular? Manda uma mensagem? Mas nem sempre foi assim.
Antigamente não existia telefone, celular, computador só existiam
cartas e telegramas e demorava MUITO tempo para que a pessoa
recebesse e pudesse saber das novidades. Os meios de
comunicação evoluíram muito nos últimos 100 anos! Mas o que
são meios de comunicação? São ferramentas que possibilitam
a comunicação entre as pessoas. Esses instrumentos servem para o
compartilhamento de notícias e de conteúdos, são fonte de
entretenimento e de educação e também são utilizados para a
publicidade. Alguns exemplos de meios de comunicação são os
jornais, as cartas, a televisão, a internet, o e-mail, o rádio, os
telefones celulares e as redes sociais. Observe ao lado como alguns
meios de comunicação que usamos até hoje surgiram há
MUITOOOOO tempo:
Abaixo, podemos ver a evolução de alguns objetos que usamos
para nos comunicar com outras pessoas:

Se possível, mostre essas imagens em tamanho maior pelo link:
https://www.slideshare.net/37214432/evoluo-da-comunicao-humana-e-dos-meios-de/8
e assista ao vídeo pelo link https://youtu.be/9_CQ-nrwqyU e
aprenda um pouco mais sobre os meios de comunicação.
REGISTRO: Pesquise, recorte de revistas ou jornais 5 meios
de comunicação ou DESENHE no verso desta folha e mande uma
foto ou breve vídeo da criança realizando esta atividade.
PARA APRENDER MAIS: https://www.significados.com.br/meios-de-comunicacao/
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ATIVIDADE 4 – CULTURA CORPORAL
CONTEÚDOS: Brincadeiras tradicionais/ Folclóricas
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:

Se possível, assista ao vídeo da Turma da Mônica https://youtu.be/1tivN1xBulM Para a criança ter
uma noção de como funciona a brincadeira tão tradicional que é o telefone de lata! Abaixo as instruções de
como fazer.

Quem lembra dessa brincadeira põe o
dedo aqui, se não vai fechar...

Material:
- 2 latinhas usadas (pomarola, ervilha
milho...)
- De 2 a 5 metros de barbante
- 1 preguinho
-1 martelo
- tinta ou papel para decorar

Como fazer:
- Decore a sua lata como quiser, pintando,
encapando com EVA ou papel
- Depois faça um furo pequeno no centro
de cada lata utilizando o prego e o martelo
- Passe o barbante através do furo e faça
um nó grosso para evitar que o barbante
saia pelo furo (faça isso nas 2 latas)

REGISTRO: Mande uma foto ou breve vídeo da criança realizando esta
atividade em nosso grupo do WhatsApp.
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