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                          PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

                        Secretaria Municipal da Educação 
                          EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 
 

INFANTIL 

IV e V 

TURMA PROFESSOR 
(A) 

PERÍODO LETIVO 

B e C  
MANHÃ 

DENISE (SUBST. 
DEBORAH) 

26/07/2021 a 30/07/2021 

 

NOME DO ALUNO:   

  
 

 
ATIVIDADE 1 – 
 
ÁREA:   Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Práticas de leitura; Função social da leitura, como forma de comunicação e como 

apropriação da cultura historicamente acumulada. 

OBJETIVOS: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-os nas 

diversas situações comunicativas. Mobilizar a atenção da criança para as relações entre fonemas (sons) e 

grafemas (letras). - Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, 

comunicação, fruição, organização do próprio pensamento e do conhecimento historicamente acumulado, 

por meio da vivência das diferentes situações de uso social. 

 

Desenvolvimento da atividade:  No mês de junho comemoramos as fests tipicas juninas e com elas 

aprendemos muitas músicas que podem nos auxiliam no processo de ensino aprendizagem com a criança.  

  

 Vamos relembrar e cantar algumas músicas típicas juninas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13JI-xGNXZY chegou a hora da fogueira – música de são João 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=13JI-xGNXZY
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Agora pinte todas as vogais que você identificar na letra da música. Pinte cada 

vogal de uma cor diferente. Exemplo : toda letra A de azul, E de verde etc. 

Depois escreva as vogais no espaço abaixo. Não precisa repeti-las, somente 

pessa para a criança escrever A, E, I, O e U. 
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Vamos à nossa segunda música. Assista ao vídeo com a criança e depois responda o que 
se pede. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O5bAo81Gixg Cai cai balão Canta e Lê. 

 
 
 

 
 

 
  

Você percebeu que nesta música temos muitas palavras que se repetem? Pinte as palavras 

repetidas com a mesma cor (ao fazer a atividade leia para a criança a palavra e depois peça para 

ela encontrar a repetida).   

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5bAo81Gixg
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Vamos para nossa última atividade. Assista a música depois peça para a criança completar as 

palavras que faltam ( vá lendo palavra por palavra mostrando para criança, pergunte qual a palavra 

que falta na música, faça a criança repetir a palavra. Pergunte qual o som que está saindo de sua 

boca, ela deve dizer o som IA IA e depois IO IO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlK95R8-sHI – PULA A FOGUEIRA  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GlK95R8-sHI
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ATIVIDADE 2 – 

 

ÁREA:   Matemática 

CONTEÚDOS: Tratamento de informação; Escrita de números. 

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

interpretação, ordená-las e agrupá-las através de representações gráficas simples. Relacionar 

número a suas respectivas quantidades. 

 

Desenvolvimento da atividade: Sabemos que a matemática está em nosso dia a dia e devemos 

aprender a ler as informações que os números nos passam. Na atividade de hoje vamos aprender 

a construir e interpretar um gráfico. Explique para criança que o gráfico é uma forma de representar 

um conjunto de informações para auxiliar o seu entendimento. A partir da cena abaixo vamos 

construir nosso gráfico.  
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Escreva, utilizando número, a quantidade correta de cada item da mesa de guloseimas juninas. 

         _______________________   __________________________ 

 

 

 _______________________                     __________________________ 

 

 

Agora passe essas informações para o gráfico, pintando a quantidade correta em cada item 
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Olhando e analisando o gráfico, responda as questões abaixo. 

 

Qual item possui a maior quantidade? Circule a resposta. 

 

 

 

Qual item possui a menor quantidade? 

 

 

 

Dos itens abaixo, quem apresentou a maior quantidade? 

 

 

 

Dos itens abaixo, quem apresentou a menor quantidade? 
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Vamos agora recordar a escrita dos nossos algarismos? Escreva-os no espaço indicado 

0_____________ 

1 _____________ 

2 _____________ 

3 _____________ 

4______________ 

5______________ 

6______________ 

7______________ 

8______________ 

9______________   
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ATIVIDADE 3-  

ÁREA:  Ciências Naturais 

CONTEÚDO:  Corpo Humano: O Sistema Cardiovascular 

 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 da atividade:Como vocês puderam observar, ao longo de nossas atividades 

sobre o corpo humano, nosso corpo é uma máquina perfeita e cheia de sistemas que nos auxiliam 

em tudo o que precisamos para manter nosso corpo funcionando. Hoje falaremos sobre o sistema 

vascular, também muito importante para nossa vida. É ele que leva sangue para todas as partes 

de nosso corpo. O sangue vai circular, através de caninhos dentro do nosso corpo chamado veias 

e artérias e levar oxigênio e nutrientes para todos os lados.   Observe a figura abaixo e veja todos 

os sistemas do nosso corpo lembre-se que já vivos o sistema esquelético (ajuda na nossa 

sustentação e o sistema respiratório, leva oxigênio para dentro das artérias).  
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Você sabe onde fica seu coração? Faça um desenho bem bonito de seu coração. Pinte ele bem vermelho 

e saudável, cheio de sangue rico em oxigênio. Você também precisa desenhar os pequenos tubos que 

levam esse sangue por todas as partes do nosso corpo.  

 
 

O CORAÇÃO 

O PRINCIPAL ORGÃO DO SISTEMA CARDIOVASCULAR É O CORAÇÃO. ELE É FORMADO DE 

MÚSCULOS FORTES PARA PODER BOMBERAR O SANGUE E ALIMENTAR, COM NUTRIENTES E 

OXIGÊNIO TODO NOSSO CORPO. O SANGUE CIRCULA PELO NOSSO CORPO POR PEQUENOS TUBOS. 

AO MESMO TEMPO QUE LEVA NUTRIENTES POR UNS CANINHOS, POR OUTROS ELE RECOLHE O 

SANGUE JÁ UTILIZADO E AGORA SEM NUTRIENTES. ISSO SE REPETE TODA VEZ QUE NOSSO 

CORAÇÃO BATE.  
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Vamos colocar nosso coração para funcionar? 
 

 Vamos achar o nosso batimento cardíaco? Com a ajuda do adulto coloque dois dedos abaixo do 

pescoço um pouco pro lado direito e sinta um pulsar em seus dedos (veja a indicação de vermelho na foto). 

Você vai sentir pequenos movimentos em seus dedos. Sentimos o movimento, pois colocamos o dedo 

sobre uma veia muito importante do nosso sistema cardiovascular. Toda vez que você sente o movimento 

no dedo é seu coração que se apertou e bombeou sangue para todo seu corpo.  

 

Agora marque 10 segundos no cronômetro do celular e conte quantos batimentos seu coração fez e pinte 

a quantidade correta de corações. 

 

 
 

Quando nos exercitamos, nosso corpo precisa de mais nutriente e oxigênio para se movimentar. Vamos 

ver o que acontece com nosso coração quando movimentamos nosso corpo?  Marque 2 minutos no 

cronômetro do celular e mexa bem rápido seu corpo, pode pular, correr, mexer as pernas pra cima, balançar 

seus braços, fazer polichinelo, etc. Quando acabar os 2 minutos coloque novamente seus dedos na 

marcação do pescoço e veja o que aconteceu? Seus batimentos estão mais devagar ou mais rápido? O 

coração está bombeando mais rápido ou mais devagar o sangue? 

 

Agora marque 10 segundos no cronômetro do celular e conte quantos batimentos seu coração fez e pinte 

a quantidade correta de corações. 

 

 

O número de corações que você pintou aumentou o diminuiu? Isso acontece porque seu corpo, ao se 

movimentar precisa de mais energia e nutrientes então, o sangue precisa circular bem mais rápido levando 

cada vez mais oxigênio e nutrientes para todas as partes do nosso corpo. 
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ATIVIDADE 4- 

ÁREA:   Artes Visuais 

CONTEÚDO: Contextualização histórica e cultural, ampliando o conhecimento sobre processos de criação 

em Arte (artista, obra, época, período histórico);   

OBJETIVOS: Experienciar momentos de observação sensível do mundo com todos os sentidos; Ler, 

interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções; Conhecer e expressar 

ideias diante de obras de artistas consagrados seja no contato pessoal ou por meio de vídeos, bibliografias, 

reproduções etc. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  “A Arte compõe uma área fundamental do currículo da 

educação infantil em nosso sistema municipal, a serviço do objetivo de promover a formação 

humana plena e integral de nossas crianças. Cada forma particular de Arte (poesia, música, artes 

visuais etc.) mobiliza determinadas modalidades de percepção no indivíduo, promovendo seu de- 

senvolvimento. Daí a importância de se garantir o acesso e a relação ativa das crianças com 

diferentes modalidades artísticas na escola de educação infantil.”(Propósta Peagógica da 

Educação Infantil de Bauru) 

 Dando continuidade a nosso projeto “Artistas brasileiros” hoje estudaremos as obras de 

Aldemir Martins. Assista ao video abaixo e depois faça a leitura de sua biografia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mcw5EYf5M_c - Aldemir Martins para crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mcw5EYf5M_c
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ALDEMIR MARTINS:  

A ARTE DE QUEM ULTRAPASSOU LIMITES E FRONTEIRAS 

 Nascido em uma pequena cidade do Ceará, em 1922, Aldemir Martins tem uma infância humilde e 

já nesta fase demonstra grande interesse pela arte, assim expressa por seus desenhos lúdicos.  

 Com pouca idade, aos 12 anos, já vivendo em Fortaleza, ingressa no colégio militar da região, onde 

impressiona seus colégios e professores devido à sua enorme habilidade na arte do desenho.  

 Poucos anos depois, já no início da década de 1940, atua como artista em Fortaleza e participa 

ativamente do cenário artístico da cidade incentivando ações e programas sobre o assunto. Tanto que, 

nesse período, junto a outros artistas, como o icônico Antonio Bandeira, cria o Centro Cultural de Belas 

Artes, um local que promove mostras de arte e diversos cursos.  

 Nessa época, também serve ao exército, onde seu talento artístico se destaca. Logo, é reconhecido 

por sua arte ao vencer um concurso e receber o título simbólico de “Cabo Pintor”.  

 Nessa mesma década, produz intensamente tanto desenhos, como aquarelas, pinturas 

e xilogravuras. Em 1943, trabalha como ilustrador para jornais e revistas locais.  

 Entre 1949 e 1951, freqüenta os cursos do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - 

MASP e torna-se monitor da instituição. Estuda história da arte com Pietro Maria Bardi (1900-1999) e 

gravura com Poty Lazzarotto (1924-1998). Em 1959, recebe o prêmio de viagem ao exterior do Salão 

Nacional de Arte Moderna e permanece por dois anos na Itália. Desde o início da carreira sua produção é 

figurativa, e o artista emprega um repertório formal constantemente retomado: aves, sobretudo os galos; 

cangaceiros, inspirados nas figuras de cerâmica popular; gatos, realizados com linhas sinuosas; e ainda 

flores e frutas. Nas pinturas emprega cores intensas e contrastantes. 

 

Agora é sua vez, vamos fazer a releitura da obra “ O Gato Azul” colando papel crepom. 

  Para desenvolver a atividade, precisaremos de papel crepom: azul, branco, verde, preto e vermelho 

( deixarei separado na escola).  

  

https://laart.art.br/artistas/aldemir-martins/?idiom=
https://laart.art.br/blog/o-que-e-xilogravura/
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Para fazer sua obra, vá recortando pedaços do papel crepom, fazendo pequenas bolinhas e colando 

na imagem nas partes indicadas de cada cor. Comece primeiro colando o bigode do gato fazendo pequenas 

bolinhas pretas, depois faça o corpo utilizando bolinhas azuis. Faça o detalhe colando as bolinhas brancas 

e por ultimo finalize usando verde nos olhos.   Para o fundo amarelo e vermelho use giz de cera ou lápis 

de cor. 

Não se esqueça de assinar sua obra no final!! 

 

Mãos à obra meus pequenos artistas!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Lembre-se que para retirar o material impresso, é necessário ligar na escola e agendar. De 

Segunda- feira a Sexta-feira das 8hs às 16hs.  

 Guarde as atividades realizadas e coloque nome, se conseguir, tire foto e mande no grupo. Assim 

que conseguir, vá a escola e entregue as atividades realizadas. Agradecemos seu empenho e dedicação, 

com a certeza de que tudo isso é para um bem comum: o desenvolvimento e crescimento do aluno. 
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