
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 13/09/2021 a 17/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 
Dia 1 – Ciências da Natureza – ser humano, saúde e qualidade de vida. 

 

CONTEÚDO: Corpo humano; órgãos externos (pele) e internos; sentidos e órgãos dos sentidos. 
 

OBJETIVOS: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida, a partir da 
necessidade da higiene pessoal e do conhecimento sobre o próprio corpo. 

 
Desenvolvimento: Vamos aprender sobre os órgãos dos sentidos, 
aqueles que nos dão a capacidade de ver (OLHOS - VISÃO), ouvir 
(OUVIDOS - AUDIÇÃO), sentir e diferenciar gostos e sabores (BOCA - 
PALADAR), sentir cheiros e aromas (NARIZ - OLFATO), e sentir frio, 
calor, quente, gelado, dor, toques suaves como o carinho (PELE - 
TATO), nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, e nos permite as 
mais diversas sensações, normalmente ela é representada pelas 
mãos, mas sentimos o TATO com o corpo todo. 
 
- Nesse vídeo e na imagem abaixo, podemos entender melhor: 
https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk 
 
Atividade: você vai precisar de um recipiente, um pode plástico ou de 
vidro, importante é que ele seja o mais transparente possível. Você 
vai precisar também de canetinha de preferência de cor escura. Ajuda de um adulto também é necessária. Vamos 
colocar o pote na frente do rosto do adulto, e você terá que desenhar, os olhos, o nariz, as orelhas, a boca, e depois, 
pode limpar o pote com um papel ou pano úmido, e desenhar uma mão. 
Abaixo fotos exemplificando como vocês farão: 

 

   

- Importante lembrar que as nossas mãos são 
apenas representação do TATO, pois sentimos as 
coisas com toda nossa pele. 
 
 
 
 

Registro: Favor mandar as fotos do processo no 
grupo do Whatsap. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk
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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 13/09/2021 a 17/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 
Dia 2 – Música- SOM E MÚSICA 

CONTEÚDO:  Fontes sonoras: 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: Na primeira parte da atividade, vamos mostrar dois 
instrumentos para eles: violão e tambor 
Colocar a música “ A loja do mestre André” disponível no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE 

 
 
 
 
 
 
 
Atividade: Nesse próximo vídeo vamos aprender a fazer com materiais 
recicláveis, o violão e o tambor: 

https://www.youtube.com/watch?v=It4-rmW-30k&feature=youtu.be 

 
 

 Agora vamos escutar e assistir, a apresentação de uma 
música da nossa MPB, “Anunciação”, tocada no violão, pedir 
para criança acompanhar “tocando” seus novos 
instrumentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=rLQKqAC_fj8 
 
- E tocada com a percussão dos tambores: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgi1SD3r0rQ 
 
Registro: Favor mandar fotos ou vídeos no grupo do 
Whatsapp. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE
https://www.youtube.com/watch?v=It4-rmW-30k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rLQKqAC_fj8
https://www.youtube.com/watch?v=Jgi1SD3r0rQ
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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 13/09/2021 a 17/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 
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 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).  

 
Desenvolvimento: Nessa atividade vamos aprender a usar o TANGRAM, oriente a criança a recortar 
primeiramente o contorno do quadrado inicial e depois as linhas das formas centrais. Sempre ajudando-a no 
recorte (precisa ficar bem certinho).  
 

Atividade: a criança 
deverá formar uma casa 
com as figuras geométricas. 
Lembrando que devem ser 
utilizadas todas as peças do 
Tangram ao montar a casa 
e a criança deverá colar sua 
“casa” em seu caderno de 
desenho. Quando a 
colagem estiver bem seca, 
a criança poderá pintar e 
completar a cena da forma 
que imaginar. 

 

 
 
 
 
 
Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 
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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 13/09/2021 a 17/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

Dia 4 - Língua Portuguesa- Oralidade, Leitura e linguagem escrita 

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 ler o poema de Vinicius de Moraes: “A CASA”.  Assistir junto com a criança, essas duas 
versões com clipe da música: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wmj2COW0veI 
 
https://www.youtube.com/hashtag/galinhapintadinha 
 
Deixe a criança cantar várias vezes e depois, faça a leitura da letra da música “A CASA”: 
 

ERA   UMA   CASA 

MUITO   ENGRAÇADA 

NÃO  TINHA  TETO 

NÃO   TINHA  NADA 

 

                         NINGUÉM  PODIA 

                         ENTRAR  NELA,  NÃO 

                         PORQUE  NA   CASA 

                         NÃO  TINHA  CHÃO 

 

NINGUÉM  PODIA 

DORMIR  NA  REDE 

PORQUE  NA  CASA  

NÃO  TINHA   PAREDE 

 

                         NINGUÉM  PODIA 

                         FAZER  PIPI 

                         PORQUE  PENICO 

                         NÃO  TINHA  ALI 

 

MAS  ERA   FEITA 

COM  MUITO  ESMERO 

NA  RUA  DOS  BOBOS 

NÚMERO  ZERO. 

 
Atividade: preencha com a ajuda de um adulto a tabela com a palavra CASA, copiando a letra do quadrinho de 
cima no quadrinho de baixo.  
 

C A S A 

    
 
Agora faça um desenho bem bonito de uma casa muito engraçada, do jeitinho que conseguir! 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Wmj2COW0veI
https://www.youtube.com/hashtag/galinhapintadinha

