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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Laiandra 26/04 à 30/04 
 

NOME DO ALUNO:     
  

 

 

 

 

ATIVIDADE 1- NUMERAL 2 

A maioria das crianças já chegam na escola sabendo contar alguns números elas podem até 

pular um ou outro e trocar a ordem deles, mas já conseguem ter uma pequena noção sobre o 

assunto. 

Na educação infantil, é o momento de ensiná-las a ler os números corretamente, de mostrar 

que os números expressam quantidades e seguem uma ordem. 

Momento 1- Aprender com música é sempre mais divertido!  Então, vamos cantar!? 

Bons  exemplos são as músicas: “Um elefante incomoda muita gente”. O aumento da 

repetição da palavra “incomodam” a medida que os números aumentam, ajudará a criança a 

ter percepção de quantidade. 

Disponível em: https://youtu.be/CtJBnNSreBs 

E também a música: “Mariana conta 1”  

Disponível em: https://youtu.be/orxxp-3gBiE 

 

 

 

CONTEÚDOS: Leitura, comparação e noção de número natural. 

ÁREA:  Matemática, Artes Visuais e Música    

OBJETIVOS:  

- Fazer com que que identifiquem os números e estabeleçam suas relações com a quantidade; 

- Identificar e nomear os números de 1 à 10; 

- Desenvolver a coordenação motora; 

- Estimular e desenvolver a leitura e a escrita do número 2. 

 

https://youtu.be/CtJBnNSreBs
https://youtu.be/orxxp-3gBiE
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Momento 2: 
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OBS: Guarde essas atividades em uma pastinha, e leve para a escola no final do mês! 
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NOME DO 

ALUNO:______________________________________________________________________ 
 

 

 

ATIVIDADE 2- PESQUISA: COLAGEM DE FRUTAS E VERDURAS 

 

                              

Tendo em vista a importância da escola na promoção da saúde e na formação de hábitos 

alimentares saudáveis pelas crianças, este tema possibilita às crianças o conhecimento de uma 

dieta alimentar saudável estimulando o consumo de frutas, legumes e verdura 

CONTEÚDOS: Alimentação: Tipos de alimentos 

ÁREA: Ciências da Naturais, Artes Visuais, Língua Portuguesa e Música    

OBJETIVOS: 

-Reconhecer verduras e legumes; 

- Ampliar o conhecimento sobre os diferentes tipos de alimentos; 

- Incentivar o consumo de alimentos saudáveis; 

- Identificar a importância da higienização dos alimentos.   
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Momento 1- Converse com seu filho (a) sobre o que são os legumes e verduras e a importância 

da ingestão desses alimentos. Dê exemplos e busque identificar quais tipos são consumidos 

pela criança. Este momento é importante para você verificar o nível de conhecimento de seu 

filho (a) sobre este tema. 

Momento 2- Em seguida, apresente os vídeos: “A horta do tio Ari”, que apresenta uma música 

com muitos nomes de verduras.  

Disponível em: https://youtu.be/3yynuJKr4Kc , o vídeo da “Turma do seu Lobato”. Disponível 

em: https://youtu.be/zCtXR3y/OQ e o vídeo da XuXa “Salada de frutas”. Disponível em: 

https;/youtu.be/6Kdw4cHZgo8 

Após a exibição dos vídeos, solicite à criança a criação de um desenho representando a horta 

do tio Ari e do seu Lobato. 

Momento 3- Realize uma pesquisa e faça colagens de imagens de diferentes verduras e frutas, 

separadas por uma coluna: De uma lado as verduras e de outro as frutas, para melhor 

identificação da criança. 

Momento 4- Oferte à criança folhas de couve, rúcula, alface..o que você tiver disponível em 

casa e permita que ela observe, reparando cores e texturas. 

Momento 5- Aborde a importância da higienização dos alimentos que serão consumidos. Para 

isso, sugere-se o vídeo: “Super-sabão: Lavar as frutas, verduras e legumes/ Tampar o lixo”. 

Disponível em: https:/www.youtu.be.com/watch?v=i7piwplhh2g 

Após o vídeo, discuta com a criança os principais aspectos apresentados no vídeo e peça que 

ela apresente oralmente as consequências da falta de higienização dos alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Guarde essa atividade em uma pastinha e leve para a escola no final do mês! 

https://youtu.be/3yynuJKr4Kc
https://youtu.be/zCtXR3y/OQ
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Atividade 3- BRINCADEIRA MORTO/ VIVO 

Esta brincadeira divertida e descontraída  pode ser feita com toda a família! 

Instruções: O adulto diz aleatoriamnete as palavras “morto” e “vivo”. A criança deve 

desempenhar o comportamento correspondente ( “morto” devem abaixar-se e “vivo” devem ficar 

en pé). Ao errar, a criança sai da brincadeira. 

Inicialmente o adulto deve falar os comandos de “morto’ ou “vivo’ com maior espaço de tempo 

entre elas, pois o objetivo não é que a criança erre e logo encerre a brincadeira. Com o tempo, 

o adulto pode tornar o jogo mais desafiador e acrescentar outros comandos (por exemplo, dar 

uma volta). 

Outras regras podem ser colocadas no jogo. Por exemplo, a criança quando errar o comando, 

só sai após cometer 3 erros.  

Para que a criança quando sair não fique de fora da atividade, peça para que ela marque os 

pontos. 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: Aceitação e compreensão das regras do jogo como um meio para todos brincarem 

bem. 

ÁREA: Cultura corporal 

OBJETIVOS: 

- Estimular o controle inibitório, atenção auditiva e adequação do comportamento a uma regra 

verbal; 

- Desenvolver a agilidade, coordenação motora e a expressão corporal.  
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ATIVIDADE 4- CONTOS DE FADAS: CINDERELA 

 

Momento 1- Ouvir a história da Cinderela através do vídeo. Disponível em: 

https://youtu.be/O4HmWvz-UBg 

Momento 2- Repetir a visualização da história de acordo com o interesse da criança. 

Momento 3- Permitir interação durante ou após a visualização. 

Momento 4- Pedir para a criança reproduzir a história oralmente de acordo com seu 

entendimento , desenvolvendo a sua imaginação. 

CONTEÚDOS: Gêneros literários 

ÁREA:  Arte Literária  

OBJETIVOS: 

- Explorar os elementos de magia da literatura infantil, apresentando-os de forma que privilegie a 

vinculação ativa das crianças com a produção literária; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

 

 

https://youtu.be/O4HmWvz-UBg
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