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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

 EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL IV/V      

TURMA PROFESSORA PERÍODO 
LETIVO 

B- INTEGRAL 
C- MANHÃ 

 
DENISE 

13/09/2021 a 
17/09/2021 

  
 

NOME DO ALUNO:________________________________________ 

 

TEMA DA SEMANA: CONTINUAÇÃO DO PROJETO ANIMAIS 

DE JARDIM - ABELHA 

 

» Reserve um horário e um local para realizar a atividade. Tenha isso como 

parte da rotina da criança. 

» Guarde as atividades em um saquinho ou pasta para ser entregue na 

escola depois. 

» Lembre-se de devolver as atividades realizadas pelas crianças ao 

final de cada mês. 

 

TODA PRODUÇÃO DA CRIANÇA E TODOS INCENTIVOS SÃO 

IMPORTANTES E VÁLIDOS! 

  

BOM TRABALHO À TODOS! 
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Introdução (leia para a criança as informações antes de iniciar as 

atividades) 
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ATIVIDADE 1 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - O DIÁRIO DE MIKA: 

“AS ABELHAS” 

Áreas: Língua Portuguesa, Música, Ciência da Natureza. 

Eixos:  Oralidade, som e música, seres vivos. 

Objetivos: Ampliação do vocabulário; expressar-se através da música; 

identificar o animal abelha, suas características e funções. 

Procedimentos: Assistir o vídeo. 

 

 

Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=qrQlDs8Q_c4 

 

 

ATIVIDADE 2 – LÍNGUA PORTUGUESA – ESCRITA E 

IDENTIFICAÇÃO DA VOGAL A 

ÁREA: Língua portuguesa. 

EIXO: Oralidade, leitura e escrita. 

CONTEÚDO: linguagem oral e escrita, coordenação motora. 

OBJETIVOS: reconhecer a vogal A identificar figuras que iniciem com a 

vogal A, desenvolver a coordenação motora fina. 

Procedimentos: o adulto deverá orientar a criança conforme o que pede a 

atividade. 
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ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA 

 

Área: Matemática. 

Eixo: Números. 

Conteúdos: Contagem oral e registro de números.  

Objetivos: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, 

associar a quantidade com cada figura. 

Procedimentos: o adulto deverá orientar a criança conforme o que pede a 

atividade. 
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ATIVIDADE 4 – ARTES – CONSTRUINDO UMA COLMEIA 

 

Área: Ciência da Natureza, Artes Visuais  

Eixo: Seres vivos, Fazer Artístico 

Conteúdos: Seres vivos e matéria não viva - pintura e construção 

tridimensionais (sensações táteis e visuais) 

Objetivos: 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; criar uma 

colmeia com autoria e liberdade usando diferentes recursos artísticos para 

expressar suas ideias. 

Procedimentos: seguir os passos de construção da colmeia de material 

reciclável  

 

CONSTRUINDO UMA COLMEIA COM ROLINHOS DE PAPEL 

HIGIÊNICO  
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Materiais necessários: 

- Tinta amarela 

- Rolo de papel higiênico 

- Tesoura sem ponta 

- Pincel 

- Canetinha preta 

- 1 folha ou cartolina 

 

Modo de fazer: 

»Cortar rolinhos de papel higiênico em pequenos círculos, auxiliar a criança 

a colar em uma folha um do lado do outro formando uma colmeia. 

»Em seguida com a tinta e pincel a criança deverá pintar dentro dos rolinhos. 

»Depois a criança deverá carimbar os dedinhos, formando as abelhas. Deixe 

que a criança carimbe o quanto quiser, pois a exploração da folha e o contato 

com a tinta é muito rico nesse processo de criação. Desenhe com a canetinha 

os olhos, a boca, as listras, as asas, as pernas e ferrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

OUTRA OPÇÃO – COMEIA COM CAIXA DE OVO 

 

Materiais: 

- Caixa de ovo de papel 

- Tinta guache amarela 

- Papel colorido preto, amarelo, bege  

- Cola 

- Tesoura sem ponta 

 

Passo a passo 

» Pegue uma caixa de ovo grande (20 ovos) ou uma pequena (12 ovos) 

» Peça que a criança pinte todos os buraquinhos com a tinta 

A confecção das abelhas o adulto poderá executar a função de cortar as partes 

ou a criança, dependendo da habilidade que ela tiver 

» Corte círculos de 2 tamanhos diferentes na cor amarela (cabeça e corpo) 

» Corte tiras pretas (para fazer as listras) 

» Corte outras 2 tiras pretas mais finas para as antenas 

» Corte 2 asas na cor bege 

Peça para a criança colar as partes da abelha.  


