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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 

31/05/2021 a 
02/06/2021 

 

NOME DO ALUNO:     
 

ATIVIDADE 1 
 
ÁREA: Ciências da Natureza 
EIXO: Seres vivos 
CONTEÚDO: Fases da vida 
OBJETIVO: Identificar as características do processo evolutivo de cada ser vivo; 

 
PROCEDIMENTOS: 

• Assistir ao vídeo – A GENTE CRESCE – MUNDO BITA; 
disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Em seguida, mostre para criança as imagens e peça para que ela explique cada fase; 

• Em seguida, peça para que ela identifique em que fase ela está e faça o desenho dela mesma no 
espaço abaixo com lápis de cor; 

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w
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ATIVIDADE 2 
 
ÁREA: Ciências da natureza 
EIXO: Seres vivos; Elementos do meio ambiente e fenômenos naturais; 
CONTEÚDO: Animais e plantas; fases da vida; 
OBJETIVO: 

• Compreender os fenômenos da natureza em sua dinâmica de permanência e mudança, sua gênese e 
seu desenvolvimento, tendo como eixo a transformação da natureza, isto é, a relação da 
humanidade com os elementos naturais; 

• Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres vivos e 
matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no processo 
evolutivo; 

 
 
PROCEDIMENTOS: 

 

• VAMOS PLANTAR FEIJÕES? 

• Lembrar a criança que as plantas também são seres vivos, e precisa de elementos para crescer e se 
desenvolver e continuar viva; 

 
DESENHO DA FASE DA VIDA 
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• Você sabe o que ela precisa? Água? Luz? Tomar sol? 

 

• Você vai precisar de: 
o Copo de plástico descartável (não precisa ser novo) 
o Algodão 
o 4 graõs de feijão 
o Água 

 

• Como plantar: 
o É bem simples: basta umedecer o algodão, colocar dentro do copinho e colocar os feijões 

sobre ele; 

o Coloque mais que uma semente, pois nem todas podem germinar; 
o Podem testar outras sementes como milho, girassol, soja usando o mesmo processo; 

 

• Para cuidar é só levar o copinho para um lugar que tenha muita luz e não deixar que o algodão fique 
seco. Depois de três dias as raízes começam a aparecer; 

• O registro pode ser feito por meio de fotos enviadas à professora. 
 
 
 

 

 
ATIVIDADE 3 

 
ÁREA: Cultura corporal 
EIXO: Brincadeira de imitação 
CONTEÚDO: Brincadeira de estátua 
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: 

• Leva a criança para um lugar arejado onde ela possa realizar a atividade; 

• Coloque para tocar a música ESTÁTUA – XUXA; disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

• Brinque com a criança imitando os movimentos que a música pede; 

• O registro pode ser feito com fotos e vídeos e enviados para a professora; 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o
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ATIVIDADE 4 
 
ÁREA: Língua Portuguesa 
EIXO: Leitura e oralidade 
CONTEÚDO: Escuta atenta do gênero discursivo: POEMA; 
OBJETIVO: Estimular a escuta atenta do poema e ampliar o vocabulário; 

 
PROCEDIMENTOS: 

 

• Vinícius de Moraes foi um artista e poeta muito conhecido e querido da literatura brasileira. 

• Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1913 e faleceu em 1980 na mesma cidade; 

• Ele adorava crianças, por isso, escreveu vários poemas e músicas infantis, além de músicas, poemas 
e livros para adultos também; 

• Mostre para a criança a foto dele e diga que o poema que você irá ler foi ele quem escreveu; 

 

 

• Leia o poema para a criança (NA PRÓXIMA FOLHA), mostrando as palavras devagar e vá pedindo 
para que ela repita cada verso depois de você; 

• Pode pedir para que ela fale as rimas; (palavras que tem a mesma terminação sonora – EXEMPLO: 
BRANCAS E FRANCAS ou AMARELINHAS E BONITINHAS); 

• Peça para que ela fale algumas outras palavras que possam rimar com os mesmos sons; 

• Por final, peça para que ela faça na atividade abaixo o que se pede; 
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