
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA: ALINE BARNABÉ

INFANTIL IV- TARDE

Período letivo

SEMANA: 17/05 a 21/05/2021

NOME DO ALUNO_________________________________________________________ TURMA______

ÁREA: LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO: Conhecimento e grafia das letras do alfabeto – caracterização gráfica.
OBJETIVO: Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação,
registro, comunicação, fruição, organização do próprio pensamento e do
conhecimento historicamente acumulado, por meio da vivência das diferentes
situações de uso social.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Para termos uma boa saúde é necessária que comamos alimentos nutritivos e saudáveis, pois
eles dão energia para o nosso corpo e nos deixam fortes.

VAMOS CONHECER ALGUNS ALIMENTOS E SEUS NOMES!!!

ACESSE O LINK: https://youtu.be/EcPrgDQ-GJ8

Agora que assistiu o vídeo ,apresente alguns alimentos que você tem em casa para a criança,
deixe que ela sinta o cheiro, o gosto e explore as várias texturas que possuem os alimentos.

Observe as figuras abaixo, ajude a criança a recortar o nome e colar no lugar indicado, antes
leia o nome pausadamente para a criança.

https://youtu.be/EcPrgDQ-GJ8


TOMATE

TOMATE BANANA

UVA



TOMATE BANANA ALFACE
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Período letivo

SEMANA: 17/05 a 21/05/2021

NOME DO ALUNO_________________________________________________________ TURMA______

ÁREA: ARTES VISUAIS

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

CONTEÚDO: Recorte e colagem

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: RECORTE E COLAGEM

Peça a criança que observe a obra abaixo e identificar os alimentos que aparecem
nela.



Agora vocês vão recortar de panfletos, jornais e revistas figuras das frutas que
aparecem na imagem acima .
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Período letivo
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ÁREA: MÚSICA/ CIÊNCIAS DA NATUREZA

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.

 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

CONTEÚDO:



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

 Alimentação: hábitos alimentares; higiene dos alimentos; origem dos
alimentos; preparo dos alimentos.

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

Acesse ao link abaixo para ouvir e aprender a música

https://www.youtube.com/watch?v=LwX6FNc0NZE

AGORA QUE OUVIU A MUSICA E PRESTOU ATENÇÃO, RECORTE E COLE
DENTRO DA PANELA OS ALIMENTOS QUE VÃO NA SOPA

https://www.youtube.com/watch?v=LwX6FNc0NZE







