
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO  

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 09/08/2021 a 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

CONTEÚDOS: Eixo Tempo Histórico e Espaço Geográfico Noções de temporalidade, Espaços físicos e sociais   

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das relações 

humanas em diferentes tempos históricos 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Comemoramos no dia 01 de agosto o aniversário da cidade de Bauru, 

fundada em 1896 completou seus 125 anos de histórias e progresso para os moradores do município.  

Para nossa atividade os pais ou responsáveis podem contar para as crianças sobre esse importante momento de 

comemoração e relatar histórias da família na cidade sem limites. Depois faça a leitura do Hino da cidade de Bauru 

para que a criança o conheça e se possível reproduza o vídeo proposto para que ela possa ouvir e ver as imagens da 

cidade.  

 

Hino de Bauru 

 

É Bauru, terra branca ditosa 

É a esperança e o desejo febril 

Amparada na árvore frondosa 

Cidade Franca do nosso Brasil 

- É a luz do céu resplandecente 

Desta terra abençoada 

Bauru, és o sol nascente 

que surge na madrugada 

Vives na paz bem altaneira 

Tens gloriosa tradição 

Saudamos-te como a primeira 

Da brasileira Nação! 

 

De São Paulo és cidade querida 

Bauru, berço da região 

Sempre bela e engrandecida 

no progresso da grande extensão 

Vida própria da Noroeste 

de riqueza e amplidão 

É a esperança que nos resta 

É de grande satisfação 

Oh. Que terra tão querida 

De todo o meu coração 

- Saudamos-te por tua vida 

na brasileira Nação 

 

Composição: Manoel Domingos De Oliveira.  

 

 

 

 



 

 

Se possível reproduza o vídeo Hino de Bauru 

https://youtu.be/MYpP3ZeR9fU 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Para registrar esse momento de conhecimento da nossa cidade após a atividade ofereça para a criança uma folha e 

qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no 

papel o que mais gosta da cidade de Bauru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MYpP3ZeR9fU


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO 

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 09/08/2021 a 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Cultura Corporal  

 

CONTEÚDOS: Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas  

 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais e criar, apresentar para o outro (público) 

uma determinada forma ou imagem com os movimentos corporais. 

  
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos brincar de mímica, sim vamos imitar alguns animais ou 

personagens para que a criança adivinhe o que é, coloque uma música animada para deixar o momento divertido e 

solte a imaginação para atrair a atenção e envolver a criança.  

Na brincadeira de mímica a criança usa o corpo para se comunicar, ela tem a oportunidade de experimentar diferentes 

formas de comunicação (fala, expressão corporal, pensamentos, sentimentos, criatividade...) 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de mímica entregue a criança uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel o que 

mais gostou de fazer e assim desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  
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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 09/08/2021 a 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Arte literária  

CONTEÚDOS:   Interpretação dos textos e reconto oral  

OBJETIVOS:    Conhecer valores existenciais e princípios de ação na formação de bases para o desenvolvimento 

da pessoa crítica, motivada para o conhecimento e participação social, despertando o interesse para a realização do 

bem comum e da cooperação entre os seres humanos.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Para nossa atividade os pais ou responsáveis devem ler o texto proposto 

abaixo e depois conversar com a criança para observar o que ela entendeu, comente sobre a profissão de cada 

membro da família e fale sobre a importância de cada uma na nossa sociedade. 

 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a conversa entregue a criança uma folha e qualquer riscador 

que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel o texto que acabou 

de ouvir.    
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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 09/08/2021 a 13/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Artes visuais 

CONTEÚDOS:  Leitura de imagem 

OBJETIVOS:  Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Apresente para a criança a imagem proposta e depois que ela observar 

pergunte o que está acontecendo nas imagens para que ela possa contar uma história.   

Para registrar ofereça uma folha e um riscador que tiver em casa (lápis, giz de cera ou tinta) para que ela possa 

reproduzir no papel o que acabou de observar. Para ajudar pergunte para a criança o que está observando, quais são 

as cores na tela, o que ela acha que o Chico Bento está fazendo.  

 

 
 

 


