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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL -IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 10/05 A 14/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA: Ciências da Natureza
CONTEÚDO: Alimentação; hábitos alimentares, higiene dos alimentos, origem dos
alimentos, preparo dos alimentos.

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a
partir da necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Senhores responsáveis vocês sabem que para termos uma boa saúde é necessário que
comamos alimentos nutritivos e saudáveis, pois eles dão energia para o nosso corpo e nos
deixam fortes.

Devemos comer frutas, legumes, verduras, cereais (arroz, feijão, milho) leite e carne, porque
esses alimentos são ricos em nutrientes e importante para nossa saúde. As frutas geralmente,
são comidas cruas, por isso devem ser muito bem lavadas.

Legumes como a batata, a beterraba, a mandioca, o chuchu, a abóbora e a batata-doce devem
ser ingeridos cozidos.

Com as verduras podemos fazer vários tipos de saladas. São folhas de certas plantas, como
alface, couve, espinafre.

Agora apresente alguns alimentos que você tem em casa para o estudante, deixe que ele sinta
o cheiro, o gosto e explore as várias texturas que eles possuem.

Observe as figuras abaixo, ajude o estudante a recortar as figuras e colar no lugar indicado
realizando o pareamento.
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Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/761460249483693113/

https://br.pinterest.com/pin/761460249483693113/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL -IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 10/05 A 14/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA: MÚSICA EIXO: SOM EMÚSICA

OBJETIVO: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música
para desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas
sobre os códigos musicais.

CONTEÚDO: Fontes sonoras: Corpo- elementos da natureza – elementos do cotidiano –
elementos do cotidiano – brinquedos sonoros – instrumentos musicais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:MÚSICA ‘Que que tem na sopa do neném”

Acesse ao link abaixo para ouvir e aprender a música

https://youtu.be/_P9euJVqY1w

Acompanhe apresentando as imagens dos alimentos mencionados na música e peça para
criança acompanhar com um chacoalho.

Agora vamos separar somente os alimentos que tem na sopa do neném e colocar na panela e o
restante no quadro da próxima folha.

https://youtu.be/_P9euJVqY1w
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DISPONIVEL EM: http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos-de-panela-para-colorir/

http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos-de-panela-para-colorir/
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DISPONIVEL EM: http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html

http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html


Educação Especial Página 8

DISPONIVEL EM: http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html

http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html


Educação Especial Página 9

DISPONIVEL EM: http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html

http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html
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DISPONIVEL EM: http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html

http://artesemelodias.blogspot.com/2012/08/que-que-tem-na-sopa-do-nenem.html
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL -IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 10/05 A 14/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: MATERIALIDADE

OBJETIVO: Experimentar, explorar e se apropriar de diferentes suportes – tradicionais e
alternativos – na realização de trabalhos expressivos.

CONTEÚDO: Recorte e colagem.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Peça a criança que observe as obras de arte abaixo.

Essa pintura se chama “O Vendedor de Frutas” e é da artista Tarsila do Amaral.

DISPONIVEL EM:https://arteeartistas.com.br/biografia-e-obras-de-tarsila-do-amaral/

https://arteeartistas.com.br/biografia-e-obras-de-tarsila-do-amaral/
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Agora vamos procurar em panfletos de supermercados, jornais e revistas figuras de frutas e
legumes e montar a propria obra de arte.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL -IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 10/05 A 14/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA:LÍNGUA PORTUGUESA EIXO:LEITURA

OBJETIVO: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente
acumulado, fruição e entretenimento.

Conteúdo: Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação da
cultura historicamente acumulada.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

ACESSE O LINK: https://youtu.be/hdqPxitrffQ

O responsável deverá cantar a música e a cada alimento mencionado, mostrar as imagens
correspondente em seguida, deverá recortar o nome do alimento e solicitar que o estudante
realize o pareamento, colando os nomes as imagens correspondentes.

https://youtu.be/hdqPxitrffQ
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DISPONIVELhttps://www.cenourao.com.br/produto/93477-melao-amarelo-unidade/

DISPONIVEL: https://drive.gruposemar.com.br/products/abobora-kg-moranga

DISPONIVEL EM:https://www.tudodasanta.com.br/products/sac-melancia-kg

MELÃO

MELANCIA

ABÓBORA

https://www.cenourao.com.br/produto/93477-melao-amarelo-unidade/
https://drive.gruposemar.com.br/products/abobora-kg-moranga
https://www.tudodasanta.com.br/products/sac-melancia-kg
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MELÃO
ABÓBORA
MELANCIA
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