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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 

 
MANHÃ 

Denise  
Substituta: 

Lucia  

17/05/2021 a 
21/05/2021 

 

NOME DO ALUNO:     
 

ATIVIDADE 1  
 

ÁREA: Língua Portuguesa 
EIXO: Oralidade  
CONTEÚDO: Escuta atenta, busca de significado 
OBJETIVO: - 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. 
 
HISTÓRIA – CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS (Adaptada por Christiane Araújo Angelotti) 
DISPONÍVEL NO LINK - http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=33 
 
Era uma vez, uma família de ursinhos; o Pai Urso, a Mãe Urso e o Pequeno Urso. Os três moravam numa bela 
casinha, bem no meio da floresta. 
O Papai Urso, o maior dos três, era também o mais forte, muito corajoso e tinha uma voz bem grossa. A 
Mamãe Urso era um pouco menor, era gentil e delicada e tinha uma voz meiga. O Pequeno Urso era o 
menorzinho, muito curioso e sua voz era fininha. 
Certa manhã, ao se levantarem, Mamãe Urso fez um delicioso mingau, como era de costume. Porém, o 
mingau estava muito quente. Sendo assim, mamãe Urso propôs que fossem dar uma voltinha junta pela 
floresta, enquanto o mingau esfriava. E assim fizeram. Mamãe Urso deixou o mingau em suas tigelinhas, 
esfriando em cima da mesa e os três ursos saíram pela floresta. 
Enquanto eles estavam fora, apareceu por ali uma menina de cabelos loiros cacheados, era conhecida como 
Cachinhos Dourados. Ela morava do outro lado da floresta, num vilarejo, e tinha o mau hábito de sair de casa 
sem avisar seus pais. 
Quando se aproximou da casinha dos ursos, já muito cansada de tanto andar, resolveu bater na porta. 
Bateu, bateu, mas ninguém respondeu. 
Assim, ao perceber que a porta estava apenas encostada, resolveu entrar. 
Ao entrar, se deparou com uma mesa forrada com uma bela toalha xadrez e em cima da mesa havia três 
tigelinhas de mingau. 
Como estava com muita fome, e não viu ninguém na casa, resolveu provar a iguaria. 
Provou, então, o mingau da tigela maior, mas achou-o muito quente. 
Provou o da tigela do meio e achou-o muito frio. 
Provou o mingau da tigelinha menor e achou-o delicioso, não resistiu e comeu-o todo. 
Após comer o mingau, Cachinhos Dourados foi em direção à sala. Lá encontrou três cadeiras, como estava 
muito cansada, resolveu sentar-se. 

http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=33
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Achou a primeira cadeira muito grande e levantou-se a seguir. 
Sentou-se, então, na cadeira do meio, mas achou-a desconfortável e ainda grande demais. 
Sentou-se na cadeirinha menor e achou-a muito confortável e num bom tamanho. Porém, sentou-se tão 
desajeitadamente que a quebrou. 
Ainda cansada, Cachinhos Dourados resolveu subir às escadas. 
Encontrou um quarto com três caminhas, uma grande, uma média e uma pequena. 
Tentou deitar-se na cama maior, mas achou-a muito dura. Deitou-se na do meio e achou-a macia demais. 
Deitou-se na menor e achou-a muito boa. Estava tão cansada que não resistiu e acabou pegando no sono. 
Enquanto ela dormia, os ursinhos voltaram do passeio. Foram logo à cozinha para tomar o mingau, que era o 
café da manhã. Estranharam a porta aberta, e logo perceberam que alguém havia estado ali. 
__Alguém mexeu no meu mingau! - rosnou o Papai Urso. 
__Alguém comeu do meu mingau! – disse brava a Mamãe Urso. 
__ Alguém comeu todo o meu mingau! –gritou o Pequeno Urso. 
Os três ursos se dirigiram para a sala. Papai Urso olhou para sua cadeira e exclamou: 
__ Alguém sentou na minha cadeira! 
Mamãe Urso, com sua voz, já não tão meiga, reclamou: 
__ Alguém também sentou na minha cadeira! 
O Pequeno Urso, chorando, queixou-se: 
__ Alguém quebrou a minha cadeirinha! 
Os três subiram as escadas, e foram em direção ao quarto. 
Papai Urso olhou para sua cama e perguntou: 
__ Quem deitou na minha cama? 
Mamãe Urso olhou para sua cama e disse: 
__Alguém esteve deitado na minha cama e deixou-a bagunçada! 
O Pequeno Urso, muito bravo, gritou: 
__Alguém está deitado na minha caminha! 
Cachinhos Dourados acordou com o grito de Pequeno Urso. 
Ficou muito assustada ao ver os três ursos bravos olhando para ela. 
Seu susto foi tão grande que em um só pulo saiu da cama e já estava descendo as escadas. Mal deu tempo 
para que os ursos piscassem os olhos. Num segundo pulo, Cachinhos Dourados pulou a janela e saiu 
correndo pela floresta, rápida como o pensamento. 
Depois desse enorme susto a menina aprendeu a lição, nunca mais fugiu de casa, muito menos entrou em 
casa de ninguém sem ser convidada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS:  

• Ler a história para a criança e ao final, pedir que ela reconte o que foi contado; 

• Faça perguntas como: “Quantos pratinhos tinham?”, “Quantas cadeiras?”, “Quantas caminhas?”; 

• Pergunte se o mingau estava quente, frio; qual era o tamanho das cadeiras, quem sentava em cada 
uma delas; 

Cachinhos Dourados e os Três Ursos é uma história 

muito popular no mundo inteiro, e teve a sua origem 

no folclore europeu. Sua primeira versão foi 

publicada em 1837 pelo poeta Robert Southey.  

“A riqueza da literatura infantil oferece elementos 

que contribuem significativamente para a formação 

do leitor que interage com o mundo por meio das 

palavras”. 
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• Depois de conversarem sobre a história, peça que ela desenhe e pinte o que mais gostou no quadro 
abaixo. Deixe-a usar a criatividade!! 
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ATIVIDADE 2  
 
ÁREA: Matemática 
EIXO: Números  
CONTEÚDO: Sequência numérica 
OBJETIVO: - Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, entendendo-o como 
uma conquista da humanidade; 
- Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorandoos em diferentes contextos; 
- Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que contêm. 
 
PROCEDIMENTOS:  

• Os vídeos são ótimos recursos para estimular a linguagem das crianças; ASSISTAM AO VÍDEO – “A 
música dos números – Gugudada – DISPONÍVEL NO LINK - https://www.youtube.com/watch?v=Zi-
cEMm3m9g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Em uma folha, um adulto escrevererá os números e 1 ao 10 e pedirá para que a criança apompanhe a 
contagem com o dedo;  

• Sempre falando os números e apontando - estimulando a contagem oral;  

• Em seguida, com a tinha guache, a criança deverá molhar o dedo e ir colocando (carimbando o dedo) 
a quantidade na frente de cada número;  

• Segue um EXEMPLO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGENS: Pinterest  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi-cEMm3m9g
https://www.youtube.com/watch?v=Zi-cEMm3m9g
https://www.youtube.com/embed/Zi-cEMm3m9g?feature=oembed
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ATIVIDADE 3 

ÁREA: Cultura Corporal  
EIXO: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  
CONTEÚDO: Domínio da própria ação corporal  
OBJETIVO:   
Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de natureza lúdica, 
artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal: as brincadeiras de jogo, de 
dança e de ginástica, entre outras. 
 
PROCEDIMENTOS:  

• O adulto deverá escrever no chão com o giz o nome da criança bem grande;  

• Depois, faça com que a criança percorra andando em cima de todas as letras do nome; 

• Ir falando o nome de cada letra conforme a criança for percorrendo o trajeto;  

• O registro pode ser feito por meio de fotos enviadas para professora;  

• EXEMPLOS:  
 
 

 
 
Imagens: Colégio Maximus – disponíveis no Google 
 

ATIVIDADE 4 
 

ÁREA: Ciências da natureza 
EIXO: Ser humano e qualidade de vida 
CONTEÚDO: Higiene corporal 
OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vidaa partir da 
necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo 
 
PROCEDIMENTOS:  
 

• Bons hábitos de higiene são muito importantes para manter a saúde de todos;  

• Vamos conhecer um poema (Autor desconhecido) que conta a história de um menino que não 
cuidava da higiene do seu corpo; 

• Depois da leitura, converse com a criança sobre quais hábitos de higiene que o garoto do poema não 
tem; 

• Em seguida, vamos preencher os espaços com as VOGAIS para descobrir de qual hábito de higiene 
estamos falando; 

• As vogais são as letras mais usadas na nossa língua, toda palavra que falamos ou escrevemos possui 
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alguma vogal;  

• As vogais são:  A – E – I – O – U  

• Caso a criança tenha dificuldade em escrever, pode procurar em revistas ou panfletos e recortar 
(sempre com a ajuda de um adulto) e colar nos espaços;  

 
 

POEMA  
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