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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

Pais e ou 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: CULTURA CORPORAL/ BRINCADEIRAS E DESTREZAS E DESAFIOS CORPORAIS.

CONTEÚDO: Aceitação e compreensão das regras do jogo.

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.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: A brincadeira é MÍMICA. Combine com a criança que você
irá fazer gestos apenas e a criança terá que adivinhar o que é esses gestos. Ex. Mímica sobre animais, faça
do macaco, da galinha, cachorro, gato, etc..

REGISTRO: Tire uma foto e me envia no grupo ou no privado.



ÁREA: MATEMÁTICA/ESPAÇO E FORMA.

CONTEÚDO: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e
posição).

OBJETIVO: Que o aluno possa identificar nos objetos e fenômenos da realidade, a existência e a variação
das quantidades.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Reconte a história do O Pintinho Quadrado e chame a atenção da
criança para a figura do círculo. Mostre a ela objetos ou móveis da casa que tenha esse formato. Em um
momento calmo, pode ser antes da criança dormir, conte a ela esta história, mostre as figuras e as formas
geométricas. Depois de contar peça a ela que mostre onde está o CÍRCULO? Peça que ela pinte o CÍRCULO
abaixo.

O Pintinho Quadrado.

Era uma vez uma galinha chamada Cocota.

Ela morava no galinheiro de uma fazenda bem distante.

Cocota andava muito feliz, pois estava chocando seus seis ovinhos queridos.



Mas porém temia uma coisa, cinco de seis ovinhos já tinham se quebrado e os
pintinhos já haviam nascido, mas um deles estava demorando a nascer...

Quando um dia o pintinho nasceu e todos os outros ficaram muito espantados com ele.

-Você já o viu? Perguntou um pintinho a um outro que estava passando.

-Ele é quadrado.

-Nunca falaremos com ele, respondeu o outro.

E foi o que aconteceu. O infeliz pintinho, desde o dia em que nasceu estava sempre
sozinho.

Ele não tinha um amigo sequer para brincar.



Até certo dia, cansado de ser maltratado o pintinho quadrado resolveu fugir daquele
galinheiro onde ninguém o queria.

O pintinho quadrado andou muitos dias, sentiu fome e frio. Pois o inverno já havia
chegado e ninguém o queria por perto.

Certo dia, estava o pintinho a procurar um lugar quentinho para morar e dormir,
quando avistou bem longe uma granja.

De início ele ficou com medo de seguir até lá e todos zombarem dele. Mas, depois
resolveu se arriscar e caminhar até chegar no portão da granja.



E para seu espanto o nome da granja era: A Granja Geométrica.

Resolveu se aproximar mais um pouco e teve uma grande surpresa...

Todos os pintinhos que ali moravam eram de formas diferentes.

Todos os convidaram para entrar e lhe disseram:

-Venha viver conosco. Somos todos uma família de figuras geométricas. Mas o
pintinho que não sabia que era uma figura geométrica perguntou a eles:

-O que é uma figura geométrica?

Um dos pintinhos respondeu:

- São todas as formas geométricas.



Eu sou o círculo, redondinho, redondinho como uma bola.

E você é o quadrado que tem quatro lados iguais.

Não se esqueçam de mim.

Eu sou o triângulo. Tenho três lados iguais.

Olá eu sou o retângulo. Seja bem vindo!!!



E assim depois de ter sido apresentado a todos os outros pintinhos, o pintinho
quadrado ficou muito feliz de ter encontrado sua família.

Então agora ele podia deitar em um lugar bem quentinho e dormir tranquilo.

REGISTRO: Pinte o CÍRCULO.





ÁREA: ARTE/MÚSICA

CONTEÚDO: Gêneros musicais.

OBJETIVO: Conhecer a música em sua diversidade de gêneros.

Desenvolvimento: Apresentar à criança a VALSA. Peça a ela que dance conforme a música.

Sugestão no youtube: VALSA DANÚBIO AZUL- Johann Strauss

.

REGISTRO: Se possível faça um vídeo e envia.
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