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NOME DO ALUNO:  

 

Dia 1 – Ciências da Natureza - Ciências da Naturais – Universo 

CONTEÚDO: Planeta Terra, Sol como fonte de energia, luz e calor, Lua, planetas e estrelas, movimento da 
Terra: o dia e a noite, as estações do ano. Instrumentos tecnológicos para observação e conhecimento do 
universo 
 

OBJETIVOS: Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua influência nos 
elementos que constituem a vida em nosso planeta. 
 

 

Desenvolvimento: As mudanças na aparência da parte visível da Lua 

de acordo com a sua posição em relação à Terra e ao Sol são chamadas 

de Fases da Lua, podendo ser nova, crescente, cheia ou minguante, em 

um ciclo que dura em torno de 29 dias cada uma dessas fases. Podemos 

perceber que a lua aparece em formatos diferentes no céu durante os 

meses, e as vezes nem aparece, as fases mais comuns são essas:   

Nesse video temos o episódio inteiro do Show da Luna, sobre as 

fases da lua: 

https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274 

 

 

 

Atividade: Nós vamos precisar nessa atividade de um pacote de 

bolacha recheada “Óreo” ou “Bauni” (pode ser qualquer uma que 

tenha a massa escura e recheio clarinho), vamos abrir a bolacha e 

retirar o recheio no formato de cada fase da lua: 

 

 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274
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Dia 2 – Música- apreciação musical e contextualização 

CONTEÚDO:  Gêneros musicais, música popular brasileira para crianças, a importância da música na 
vida dos indivíduos.  
 

OBJETIVOS: conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, 
concebendo a música como produto histórico-cultural.  

 

Desenvolvimento: Nesse vídeo, temos uma musiquinha sobre as fases da lua: 

https://www.youtube.com/watch?v=7TrJR9Nwy0w 

 

Atividade: com a ajuda de um adulto, observe as 4 principais fases da lua, e desenhe do jeito que conseguir. 

 

 

Registro: Favor mandar fotos ou vídeos no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TrJR9Nwy0w
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Dia 3 – Matemática – Espaço e forma e Grandezas e Medidas 
 
 

  

CONTEÚDO:  Observação, manipulação e identificação de características variadas dos objetos. 
Organização dos objetos de acordo com suas características, relações de comparação entre objetos 
observando suas propriedades. Noções básicas de posição: em cima, em baixo, dentro, fora, perto, 
longe, etc. Medidas convencionais e não convencionais. Noções de dimensão: grande, pequeno, maior, 
menor, médio, alto, baixo, grosso, fino, comprido, curto, mesma altura, forte e fraco. 
 

OBJETIVOS:  Reconhecer posições de pessoas e objetos, explorar e identificar as propriedades 
geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e posição). Reconhecer e valorizar as noções 
espaciais e temporais como ferramentas necessárias do cotidiano. Ter confiança em suas próprias 
estratégias e na sua capacidade para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus 
conhecimentos prévios. 

 

Desenvolvimento: Nessa atividade vamos explorar as FORMAS, TAMANHOS, dos potes que o adulto nos 

disponibilizar, organizando em pequenos grupos, com a ajuda de um responsável, e observando as imagens de 

exemplo: 

- Do MAIOR para o MENOR;  

- Do MENOR para o MAIOR; 

- Os que tem o MESMO 

TAMANHO; 

 

Atividade:  

- Observar que os que cabem outros DENTRO, são os MAIORES. 

- Os que não cabem os outros DENTRO, são os MENORES, e eles 

cabem dentro dos MAIORES; 

- Também vamos colocar esses potes DENTRO e FORA uns dos 

outros; 

- Por último vamos coloca-los PERTO de nós, e depois vamos 

coloca-los LONGE de nós. 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO” 
 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

Dia 4 - Língua Portuguesa- Leitura 

CONTEÚDO: práticas de leitura. Função social da leitura como forma de comunicação e como 
apropriação da cultura historicamente acumulada. Leitura como fruição e entretenimento, por meio 
da apreciação de história.  
 
OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente 
acumulado, fruição e entretenimento. 

 

Desenvolvimento: vamos ouvir com atenção essa historinha que se chama: “O nascimento da Lua”, é uma 

história muito bonita, que conta através da fantasia e das lendas, como surgiu a lua: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zXJao2-5Fg 

 

Atividade: depois de ouvir com atenção, escolha um desenho da página de mais gostou, e reproduza da maneira 

como conseguir em uma folha!  

 

Registro: mande uma foto do seu desenho pelo whatsapp da turma. 

https://www.youtube.com/watch?v=6zXJao2-5Fg

