
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA: ILZA

INFANTIL IV

Período letivo

SEMANA: de 31 /05 a 02/06/2021

NOME DO ALUNO_________________________________________________________ TURMA______

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDEADE EIXO: INDIVÍDUO E SOCIEDADE

OBJETIVO: Construir sua identidade a partir das relações sócio-hitóricas.

CONTEÚDO: Grupos sociais, instituições e organizações.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: ANIVERSÁRIO DA ESCOLA

BREVE HISTÓRICO

Responsáveis, dia 31 de Maio será o aniversário da nossa escola Emei Prof. Roberval Barros
que completará 29 anos. A escola começou a funcionar em 20/02/1984 no prédio do Centro
Comunitário com duas salas, uma cozinha e um banheiro, mas vinculada ao CRE Antonio Guedes de
Azevedo e permaneceu no local até 30/05/1992.

Em 31/05/1992 foi inaugurada a Emei Prof.Roberval Barros no prédio atual. Em 2000 com a
construção do residencial Granja Cecilia a escola foi reformada e ampliada, aumentando a



capacidade de atendimento, em 2002 foi construida a mini quadra após um abaixo assinado feito pelos
pais, em 2008 foi inaugurada a biblioteca. A última reforma aconteceu em 2009, melhorando e
aumentando as estruturas do prédio.

A maioria das escolas de Ed. Infantil de Bauru, são identificadas por personagens ligados as
histórias infantis. A nossa escola é simbolizada pelo personagem Peter Pan, cuja as aventuras fazem
parte da vida das crianças, onde estas se transportam para o mundo imaginário de Peter Pan.

Agora gostariamos de saber:

 Você fez parte dessa historia?
 Já estudou ou conhece alguém que estudou nessa escola?
 Tem foto de algum momento especial que aconteceu na escola? (verificar com algum parente)
 Caso você tenha alguma foto favor enviar no WhatsApp da professora.

ÁREA: PORTUGUÊS EIXO: ORALIDADE

CONTEÚDO: Linguagem oral como instrumento organizador do pensamento e de comunicação –
Sequência na exposição de ideias (domínio constante e progressivo).

OBJETIVO: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e
domínio progresso.

DESENVOLVIMENTO DAATIVIDADE: PARLENDA: A CASINHADAVOVÓ

As parlendas são textos recitados com um determinado ritmo, facilitando a compreensão das crianças e
possibilitando a aprendizagem da língua de forma lúdica.

Vamos recitar e completar a parlenda abaixo:

ACASINHADAVOVÓ
CERCADINHADE CIPÓ

O CAFÉ ESTÁ DEMORANDO
COM CERTEZANÃO TEM PÓ.



Recorte e cole as imagens no quadro que represente seu nome.

CASINHA VOVÓ CIPÓ

CAFÉ PÓ



ÁREA: MATEMÁTICA EIXO: NÚMEROS

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos.

OBJETIVO: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando em
diferentes contextos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: CONTAGEM

PARLENDA: GALINHA CHOCA

GALINHA CHOCA

COMEU MINHOCA

FICOU PULANDO

FEITO PIPOCA

CIRCULE A QUANTIDADE DE FILHOTES QUE A GALINHA CHOCA VAI TER



ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: MATERIALIDADE

CONTEÚDO: Desenho, pintura, leitura de imagem, recorte e colagem.

OBJETIVO: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais –
tradicionais e alternativos – no fazer plástico-visual em propostas artísticas.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: DOBRADURA

O responsável junto com a criança vai fazer a dobradura da casa em uma folha avulsa.

Use a criatividade para deixa-la bem bonita.




