
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 17/05/2021 a 21/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 
 

Dia 1 - Ciências da Sociedade –  Trabalho e Relações de 
Produção 

 

  

CONTEÚDO: Relações sociais e de trabalho, profissões e atividades produtivas, finalidades, meios e objetos de 
trabalho. 
 

OBJETIVOS: relacionar-se com os objetos da cultura percebendo-os como produto do trabalho humano. 

 

Desenvolvimento: nessa semana vamos continuar aprendendo sobre algumas profissões, ouça com atenção a história 

do livro de Ana Maria Machado: “ 

https://www.youtube.com/watch?v=1ThLB9spJnM 

Hoje vamos falar mais da profissão de cabelereiro(a), vocês sabem o que um cabelereiro faz? Você sabia que existe 

cabelereiro homem e mulher? Nesse próximo vídeo no 1:10 vamos ver o que essa profissão faz: (você pode ver o 

vídeo todo também) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z5KmCAvbmNE 

Atividade: responda em um vídeo curtinho se você conhece um cabelereiro(a)?   

Se você já foi cortar ou arrumar o cabelo? 

Qual a principal ferramenta do cabelereiro(a)?  

Você gosta de mexer no seu cabelo, ou no cabelo de alguém?  

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

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ThLB9spJnM
https://www.youtube.com/watch?v=Z5KmCAvbmNE


Dia 2 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas  

CONTEÚDO: 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”. Faz de conta. 
 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar para o outro 
(público) uma determinada forma ou imagem com movimentos corporais.  

 

Desenvolvimento: vamos brincar de cabelereiro(a)? Você já viu como funciona um salão?  

Atividade: escolha objetos com a ajuda de um adulto, como escovas, pentes, secador, avental, etc... Tire uma foto de 

um penteado que você fizer em alguém que mora com você e mande para nós. 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 3 - Artes Visuais - Materialidade 

CONTEÚDO: utilizando ferramentas e suportes como: tesoura, cola, tinta, giz de cera, lápis de cor, canetinhas. 
 

OBJETIVOS: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais – tradicionais e 
alternativos – no fazer artístico plástico-visual em propostas artísticas. 

 

Desenvolvimento: vamos aproveitar nosso tema sobre os cabelereiros e realizar uma atividade bem legal de recorte! 

Atividade: Entregar para a criança a imagem impressa e deixá-la pintar com giz cera ou lápis de cor. Após, a pintura a 

criança poderá “brincar de cabeleireiro” e cortar, com uma tesoura sem ponta, o cabelo dessa imagem. Quem quiser 

deixar o recorte da criança mais aprimorado pode desenhar outros rostos com diferentes tipos de cabelo e dar para 

ela recortar. 

 

Registro: Favor mandar uma foto no grupo do Whatsapp da turma. 



Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica 

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo.  
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. 
 

 

Desenvolvimento: vamos ouvir com atenção essa história bem engraçada sobre cabelos! BIBI CORTA O CABELO - 
ALEJANDRO ROSAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=7o9-RyluTcc 

 

Atividade: vamos fazer de conta que nosso cabelo cresceu tanto, que também estava atrapalhando para brincar, 

desenhe bem bonito, você de cabelo LONGO e depois de cabelo CURTO. 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7o9-RyluTcc

