
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL IV TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
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NOME DO ALUNO:

Dia 1 – Ciências da Natureza - Seres vivos

CONTEÚDO: Características dos seres vivos, fases da vida (nascimento, crescimento, reprodução,
morte e decomposição)

OBJETIVOS: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres
vivos e matéria não viva, por meio da observação do desenvolvimento das plantas e alimentos.

Desenvolvimento: Vamos conhecer um pouco sobre as aranhas? Um adulto da família pode mostrar as imagens de
aranhas para a criança e falar que elas não são consideradas insetos pois não possuem antenas. Explicar que elas são
chamadas de aracnídeos, apresentam 8 pernas, podem ser grandes ou bem pequeninas e quase todas injetam
veneno. Por isso, orientar a criança para nunca pegar aranhas.

Nesse vídeo divertido fala um pouco sobre a vida das aranhas:

https://www.youtube.com/watch?v=Tstg-wISu4g

Atividade: Depois de conversar, explicar e auxiliar a criança para construir uma aranha de garrafa pet:
https://www.youtube.com/watch?v=TJ23HMG7Me0 veja no vídeo o passo a passo.

Vamos precisar de:

- uma garrafa pet de qualquer tamanho ou cor.

- tintas e canetinha

-tesoura sem ponta (adulto)

- cola

- pedacinho de papel

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do Whatsap.

https://www.youtube.com/watch?v=Tstg-wISu4g
https://www.youtube.com/watch?v=TJ23HMG7Me0


Dia 2 – Música- som e música

CONTEÚDO: Fontes sonoras: nosso corpo, elementos da natureza, elementos do cotidiano,
brinquedos sonoros, instrumentos musicais.

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.

Desenvolvimento: todos nós conhecemos a musiquinha da dona aranha, vamos aprender os gestos e acompanhar
as coreografias, podemos observar que temos 3 gêneros musicais diferentes o funk, o sertanejo e o rock!

https://www.youtube.com/watch?v=qt_lf5BRY4Y

Atividade: escolha seu gênero favorito e vamos aprender os gestos e gravar um vídeo curto fazendo a coreografia do
seu estilo. Assista quantas vezes for necessário.

Registro: Favor um vídeo curto no grupo do Whatsapp.

https://www.youtube.com/watch?v=qt_lf5BRY4Y


Dia 3 – Matemática – Números

CONTEÚDO: Leitura, escrita, quantificação e sequência de números.

OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre números, explorando-os em diferentes
contextos. Reconhecer o sistema numérico e a importância real dos números, entendendo-o como
uma conquista da humanidade. Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as
informações que contém.

Desenvolvimento: Sabemos que as aranhas têm8 perninhas, com a ajuda de um adulto que pedirá para

a criança contar 8 lápis, 8 canetinhas, 8 objetos igual o número de pernas da ARANHA.

Atividade: entregar uma folha preta com dois círculos, um maior e um menor (pode ser feito um círculo em
qualquer papel e pintar de preto) e o menor servirá de base para a criança desenhar os olhos e o maior para
prender as 8 pernas da ARANHA que serão os prendedores, vá prendendo um por um e contando junto.

Registro: Favor mandar a atividade em foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. (guarde as atividade em papel para
trazer a escola.



Dia 4 – Língua Portuguesa- Leitura e Escrita

CONTEÚDO: Práticas de leitura, identificação, leitura e escrita. Formas de comunicação escrita.
Orientação de escrita. Apresentação do traçado das letras.

OBJETIVOS:. Conhecer, identificar e ordenar as letras. Familiarizar-se com a escrita por meio de
manuseio de livros e letras de canções.

Desenvolvimento: vamos ler com a ajuda de um adulto e cantar a música da Dona Aranha que vocês já conhecem
bem:

Dona Aranha

A dona aranha subiu pela parede
Veio a chuva forte e a derrubou
Já passou a chuva o sol já vai surgindo
E a dona aranha continua a subir

Ela é teimosa e desobediente
Sobe, sobe, sobe e nunca está contente

A dona aranha subiu pela parede
Veio a chuva forte e a derrubou
Já passou a chuva o sol já vai surgindo
E a dona aranha continua a descer

Ela é teimosa e desobediente
Desce, desce, desce e nunca está contente

Depois acompanhe com o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA

Atividade:mostre para a criança que Aranha começa com a letra A e que ela é assim:A
Peça que a criança desenhe a letra A em um papel como conseguir, e desenhe a Dona Aranha do jeitinho que preferir.

Registro: Favor mandar vídeo ou a foto no grupo do Whatsapp.

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA

