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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO  

   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 13/09/2021 a 17/09/2021 

   

NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Falar e escutar: pronúncia e articulação adequada das palavras; 

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório 

vocabular; Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e 

domínio progressivo; Participar de variadas situações de comunicação oral para interagir e expressar 

desejos, necessidades e sentimentos.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

“Ler histórias para as crianças sempre é suscitar o imaginário, e ter a curiosidade respondida em relação 

a tantas perguntas, e encontrar muitas ideias para solucionar questões, é estimular para desenhar, para 

musicar, teatralizar, brincar, afinal, tudo pode nascer de um texto.”                                                                                                                                              

(Abramovich,2003). 

Nossa atividade da semana tem como objetivo principal o desenvolvimento da oralidade, ampliando o 

repertório da criança através da história proposta, que deverá ser lida pelos pais ou responsáveis, e ao 

final realizar uma roda de conversa para que ela possa falar e expor seus sentimentos. 



  

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Depois da leitura inicie uma conversa com a criança, pergunte de quem é a história, quem é Margarida,  

e o Beija Flor? Deixe a criança falar e expressar seus sentimentos, ajude na pronúncia das palavras. E 

para finalizar e registrar esse momento de aprendizagem e diálogo 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 acabou de ouvir.  
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NOME DO ALUNO:  

 
 

  

ÁREA: Matemática 

 

CONTEÚDOS: Eixo tratamento da informação – representação gráfica através de registros pessoais e 

coletivos (cartazes, lousa, chão etc.); Leitura e utilização de tabelas e gráficos simples. 

 

OBJETIVOS:  Trabalhar com as informações do meio, desde a coleta de dados até sua interpretação, 

acompanhar maneiras de ordená-las e agrupá-las através de representações gráficas simples, como lista, 

tabelas e gráficos).  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos construir um gráfico com o auxílio da criança, para 

nossa proposta vamos fazer uma pesquisa das frutas preferidas pelos familiares e amigos e inserir as 

informações. Ofereça um riscador qualquer para que a criança possa preencher os quadradinhos e assim 

construir o gráfico proposto abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, 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 aprendeu. 
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Natureza 

 

CONTEÚDOS:  Universo – Sol 

 

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 DA ATIVIDADE: Vamos conversar com as crianças sobre o Sol? 

 

 
 

 



 

 

 

Depois que a criança ouvir o texto proposto convide-a para observar o Sol, conte que para aproveitá-lo 

devemos tomar alguns cuidados e proteger nossa pele. Apesar de o sol ser fundamental para a saúde, a 

exposição em excesso pode causar queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele. Veja os 

cuidados que devemos ter com o sol ao longo da vida para evitar esses danos ao organismo 

 

Os raios UVA e UVB produzidos pelo sol representam 95% da radiação que atingem o corpo. Eles 

penetram profundamente na pele e, por terem efeito cumulativo, podem provocar o surgimento de pintas, 

sardas, manchas e rugas. Por isso, você deve ter alguns cuidados com a exposição ao sol, principalmente 

no verão:  

Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h, quando os raios são mais fortes; 

Cubra áreas expostas com roupas apropriadas: calça e camisa de manga comprida; 

Óculos escuros e chapéus de abas largas ajudam a proteger o rosto e o corpo; 

Não se esqueça de manter o corpo sempre hidratado, bebendo bastante água; 

Use sempre protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior. 

 

Para registrar essa atividade entregue a ela uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, 

carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu próprio desenho sobre a música que 

acabou de ouvir. 

 

Outra ideia é desenhar o Sol utilizando as cores amarelo, vermelho e alaranjado com as mãos das 

crianças com tinta guache. Os pais ou responsáveis devem orientar e acompanhar a atividade como no 

exemplo abaixo. 
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Música 

CONTEÚDOS:  Música como linguagem – Interpretação 

OBJETIVOS:  Desenvolver a imaginação e a autoria por maio do conhecimento e da experimentação da 

improvisação, interpretação, composição e registro.  
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Vamos encerrar nossas atividades da semana com uma 

música sobre o Sol, se possível reproduza o vídeo abaixo e cante com a criança a música proposta.  

 

Letra da música Amigo Sol – Bob Zoom 

 

Amigo Sol, Sol, meu amigo Sol 

Vem brilhar pra mim 

Amigo Sol, Sol, meu amigo Sol 

Não se esconda assim 

 

Todas as crianças pedem pra você 

Apareça meu amigo, como é bom te ver 

 

 
 

Amigo Sol - Bob Zoom - Vídeo Infantil Musical Oficial 
https://youtu.be/YYz0tGoSz-4 

 

Depois que a criança dançar a música proposta para essa atividade entregue a ela uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu próprio 

desenho sobre a música que acabou de ouvir. 
 

https://youtu.be/YYz0tGoSz-4

