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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 Lídia 03/11/2021 a 05/11/2021 

   

NOME DO ALUNO:  
    

ATIVIDADE 1 

ÁREAS: ARTE LITERÁRIA E LÍNGUA PORTUGUESA 

EIXOS: Dimensão Estética e Escrita 

CONTEÚDOS:  

• Rodas de reconto oral. 

• Diferenciação entre desenho e escrita – função do símbolo.  

• Apresentação do traçado das letras. 

OBJETIVOS:  

• Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que 

privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária. 

• 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:  

TEMA: PARLENDA “A FORMIGA E A CIGARRA” 

Mostre a parlenda “A FORMIGA E A CIGARRA” e realize a leitura, SEMPRE que estiver lendo 

aponte o dedo para cada palavra enquanto a criança observa, pois o texto é bem curto tornando 

possível essa ação. 
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1º MOMENTO: Após a leitura da parlenda, peça para a criança tentar recitar sozinha, se 

necessário, o responsável pode auxiliar recitando juntos. 

2º MOMENTO: O responsável deve recortar as palavras que estão logo abaixo, uma palavra por 

vez, e entregar para que a criança identifique as letras e faça o pareamento, ou seja, coloque 

embaixo de cada letra no espaço reservado para isso. Lembrando, pergunte sempre para a 

criança qual é a letra que ela está pareando, essa situação de aprendizagem parece simples, 

mas é importantíssima para o desenvolvimento da criança. Depois que a criança realizar o 

pareamento das letras, peça que ela tente escrever usando o lápis preto no espaço reservado. 

Deixe a criança tentar sozinha, se não conseguir realizar alguma letra, pegue uma folha e faça o 

contorno da letra (maiúscula) bem devagar para que observe e acompanhe o movimento, em 

seguida, ela deve tentar fazer a letra na atividade seguindo o mesmo movimento.  

Quando finalizar a escrita das palavras, peça para a criança ligar a palavra a sua imagem. 
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REALIZE O PAREAMENTO DAS LETRAS, COLE, ESCREVA AS PALAVRAS E LIGUE. 
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ATIVIDADE 2 

ÁREA: MATEMÁTICA 

EIXO: Números 

CONTEÚDOS:  

• Contagem oral em contextos diversos;  

• Noção de número natural;  

• Sequência numérica;  

• Leitura e escrita de números. 

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, 

entendendo-o como uma conquista da humanidade.  

 

Desenvolvimento da atividade: VAMOS BRINCAR DE AMARELINHA?  

Antes de iniciarmos a brincadeira, é importante o responsável relembrar com a criança a 

sequência dos números. Conte os dedinhos das mãos, conte o número de lápis de cor no estojo, 

canetinhas, quantas pessoas moram juntas. Em seguida, desenhe uma amarelinha no chão e 

escreva os números de 1 a 10, peça para a criança contar apontando na sequência dos números. 

Caso a criança não se lembre da brincadeira, o responsável pode ensinar e depois pode permitir 

que brinque, seguindo as regras. 

Regra:  

• Cada jogador precisa de uma pedrinha ou tampinha.  

• Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 e vai pulando de casa 

em casa, partindo da casa 2 até o final.  

• Só é permitido colocar um pé em cada casa. 
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ATIVIDADE COM A SEQUÊNCIA NUMÉRICA 

OBSERVE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA ABAIXO E FAÇA A LEITURA, IDENTIFICANDO-OS. 

 

RECORTE E COLE OS NÚMEROS EM CADA QUADRADINHO RESPEITANDO A 

SEQUÊNCIA. 

 

NÚMEROS PARA RECORTE: 

 

  



7 
 

ATIVIDADE 3 

ÁREA: ARTES VISUAIS 

EIXO: Fazer Artístico 

CONTEÚDO: Pintura utilizando ferramentas tradicionais e alternativas (pincel, rolo, cotonete, 

palito, etc.). 

OBJETIVO: Criar com autoria e liberdade usando diferentes recursos artísticos para expressar 

suas ideias. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

TEMA: PARLENDA “A FORMIGA E A CIGARRA” 

Entregue uma folha grande, pode ser cartolina, tinta guache e caso tenha cotonetes em casa 

entregue um para a criança, esse será usado como pincel, se não tiver, pode usar o dedinho 

para desenhar. A criança deverá realizar desenho sobre a parlenda que trabalhamos durante a 

semana, como sugestão, ela pode desenhar a formiga e cigarra. 

 

Registro: Faça um registro das atividades através de vídeos ou fotos e envie para a professora. 

Guarde as atividades em uma pastinha para levar para a escola no final do mês! 


