
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 27/09/2021 a 01/10/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

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

 

CONTEÚDO: Corpo humano: boca e dentes. Saúde: higiene pessoal, produtos de higiene pessoal, escovação. 
Hábitos alimentares. 
 

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

 
Desenvolvimento: Vamos relembrar como escovamos os dentinhos? Nós sabemos que 
durante a quarentena passamos mais tempo em casa, e podemos nos esquecer que 
manter os dentes limpos é importante em qualquer situação. Primeiro vamos procurar 
no banheiro o material que precisamos para escovar os dentes: 
- Escova de dente limpa (devemos trocar de escova a cada 3 meses no mínimo, de 
preferência as de cerdas macias e suaves)  
- Creme dental  
- Fio ou fita dental 
Agora um vídeo com uma historinha bem legal sobre os dentinhos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tj9TQAc_co8 
 
Se não for possível ver o vídeo, peça para um adulto ler a historinha: 
 
O AMIGO DENTINHO 
 
Era uma vez um dentinho, 
forte, belo e bem branquinho. 
 

Ele nasceu e cresceu 
como sempre quis, 
Muito branquinho e 
muito feliz. 
 

Mas um dia ele ficou doente, 
porque seu dono não escovava os dentes. 
Ele comia bala, chocolate e cachorro quente, 
coisas que são inimigas dos dentes. 
 
O dono do dentinho, com muita dor, 
Desabou então a chorar... 
E não teve outra saída, 
foi o Sr. Dentista procurar. 
 
E adivinhem o resultado? 
Nosso amigo dentinho estava cariado! 

E precisava de ser bem cuidado. 
 
Foi aí que o Sr. Dentista, 
que era muito legal, 
 lhe apresentou seus novos amigos: 
a pasta, a escova e o fio dental. 
 
Então, nosso amigo dentinho, 
voltou a ser feliz, forte e branquinho. 
 
E o seu dono aprendeu a grande lição: 
agora ele cuida dos dentes e da alimentação. 

 

Atividade: Por fim, vamos ouvir uma música que nos ensina como escovar, se possível for, escove junto 
acompanhando o ritmo e o que a canção nos diz. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ttu2d55PHDY&list=OLAK5uy_nBst17vb8Kg2AwbanhAJM0yA_TAOqQPdI&i
ndex=15 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj9TQAc_co8
https://www.youtube.com/watch?v=ttu2d55PHDY&list=OLAK5uy_nBst17vb8Kg2AwbanhAJM0yA_TAOqQPdI&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ttu2d55PHDY&list=OLAK5uy_nBst17vb8Kg2AwbanhAJM0yA_TAOqQPdI&index=15
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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:  Brinquedos sonoros e Interpretação. 
 

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras e de interpretação, elementos do som e da 
música para desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas 
sobre os códigos musicais. 

 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana propõe a construção de um brinquedo musical para que a criança 
sinta prazer em soltar a voz e interpretar várias cantigas populares. Para isso, é importante que a criança participe 
de todas as etapas da confecção do brinquedo, sempre contando com a ajuda e apoio de um adulto. 
 
Para confeccionar o “SAPO MUSICAL” separe os seguintes materiais: 
- Duas tampinhas de garrafa plástica. 
- Duas tiras de papel, com mais ou menos, 8 cm de largura e 30 cm de 
comprimento. 
- Fita adesiva transparente ou fita crepe. 
- Um pedaço de papel para desenhar os olhos. 
- Canetinha ou lápis de cor. 
- Tesoura sem ponta e cola. 

Atividade:  
Etapas da confecção: 

 
 
Primeiro a criança deverá prender, com ajuda de um adulto, as tampinhas 
no centro das tiras de papel, uma tampinha em cada tira. 
 
 
 
Depois, a criança fará, do seu “jeitinho”, o desenho dos olhos do sapo e 
deverá recortá-los. 
 
 
O adulto deverá colocar uma tampinha sobre a outra e unirá as pontas das 
folhas com fita adesiva transparente ou com fita crepe. Para finalizar a 
criança deverá dobrar e colar as bordas dos olhos. 
Quando a cola estiver bem seca é hora de se divertir e cantar com seu 
“SAPO MUSICAL”, para isso a criança poderá acompanhar os vídeos 
disponíveis nos links. Também, poderá cantar outras músicas e até inventar 
novos bichos musicais, é só deixar a imaginação fluir.  
 
Links dos vídeos com as músicas:  

 
https://youtu.be/NLMVPtEsL1k 
https://youtu.be/nRW2S0erhoA 
https://youtu.be/yVqXfUOUFUo 

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

https://youtu.be/NLMVPtEsL1k
https://youtu.be/nRW2S0erhoA
https://youtu.be/yVqXfUOUFUo
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NOME DO ALUNO:  

 

 
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: Olá crianças, nossa atividade 
dessa semana é ouvir e cantar e aprender, a música 
Tumbalacatumba da Galinha Pintadinha, essa música 
fala sobre as HORAS de maneira bem engraçada. É 
muito importante que saibamos ver as horas, para isso 
vamos começar brincando!!!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRhNGBeQ1pg 
 

Atividade: Agora, vamos montar um relógio para 
brincar de ver e falar as horas. Para isso, precisaremos 
de um círculo de 20 centímetros de diâmetro e outro 
de 15 centímetros; de dois círculos de 2 centímetros; 
um ponteiro menor de 6 centímetros e um maior de 8 
centímetros. Você poderá desenhar os círculos 
utilizando pratos ou tampas de potes como suporte 
para riscá-los. Se for feito em cartolina ou sulfite a 
criança poderá recortá-los, mas se preferir fazer em 
papelão, um adulto deverá recortá-los.  

Quando for montar o relógio, marque o meio dos círculos para ficar mais fácil de colocar os números 
depois. Cole o círculo menor no centro do maior e depois com um alfinete ou um pedaço de arame coloque os 
ponteiros. Verifique para que não fique nenhuma ponta que possa machucar os dedos da criança. 
Depois de montar o relógio, peça para que a criança registre os números, sempre mostrando o lugar que cada um 
deverá ficar de acordo com as horas da música.  
 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRhNGBeQ1pg


Agora é só se divertir, brincando de “ver” e “falar” as horas. 
 
Nesse vídeo abaixo se ensina a fazer um relógio. Não precisa fazer o ponteiro do segundo. Aqui só vamos aprender 
primeiro as horas. 
https://www.youtube.com/watch?v=P05sz43vRpc 
 
 
Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P05sz43vRpc
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Dia 4 - Língua Portuguesa- Oralidade 
 

CONTEÚDO: A língua como instrumento de comunicação social – adequação de usos e contextos da 
linguagem oral. Como objeto de apreciação – jogos verbais. A língua como instrumento de 
comunicação de sentimentos, ideias e decisões – falar e escutar. 
 

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório 
vocabular. Expressar-se por meio de linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência 
e domínio progressivo, relatando suas vivencias. Elaborar perguntas e respostas. 

 

Desenvolvimento: Você já brincou de charadas???  Vamos brincar e aprender  como  é.

Atividade: Vamos precisar de um adulto para ler as charadas, e esperar um pouco para a criança pensar, pergunte 
se ela sabe a resposta, se necessário, leia mais de uma vez, as respostas corretas estão nas cartas virando-as de 
ponta cabeça. É importante que ela entenda do que a charada está falando, se for preciso demonstre com objetos 
que você pode ter em casa. Pedir que ela desenhe suas respostas. 

 
 
 
 
 

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


