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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 26/4 à 30/4 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Sequência numérica, leitura de números. 

 

OBJETIVOS: Desenvolver noções do sistema numérico, explorando em diversos contextos.  

 

MATEMATICA – NÚMEROS  

Recorte os numeros abaixo e cole  acima das figuras na sequência correta. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 26/4 à 30/4 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Próprio nome – função social  

OBJETIVOS: Desenvolver compreensão das diferentes letras do próprio nome. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - ESCRITA 

Escreva o nome de sua criança em letra bastão maiúscula, no espaço abaixo. 

Depois peça para ela pintar as letras que fazem parte de seu nome. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 26/4 à 30/4 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Fenômenos climáticos. 

 

OBJETIVOS: Conhecer os principais fenômenos da natureza 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – AMBIENTE E FENÕMENOS NATURAIS 

 O Vento e o Sol  

Era um belo dia de primavera e o Sol estava sorrindo brilhante, 

mas todos estavam tremendo  porque um vento frio uivava no 

céu. 

–Olhem pra mim. Dizia o Vento, movendo a parte mais alta das 

árvores. Eu sou tão forte do que você Sol 

─ Sério? Respondeu o Sol. Eu não tenho certeza. Vamos fazer um 

desafio para decidir. 

O Sol olhou para baixo e viu um homem andando com um casaco grosso de inverno. 

─ Você está vendo aquele homem?  Perguntou o sol. Vamos ver qual de nós consegue tirar o casaco 

dele. 

─Tudo bem. Disse o vento confiante. 

─ Olha só isso. 

Ele soprou e soprou forte que tirou o chapéu da cabeça do homem  

— Agora o casaco. 

Soprando cada vez mais forte.  

O homem quase foi arrancado do chão, mas ele  agarrou-se ao casaco firmemente em torno de si e 

continuou andando. 

— Isso não é maneira de ir sobre ele. Disse o Sol rindo. — Veja isso... e ele fez seus raios brilharem sobre 

o homem . 

O homem sorriu quando o sol dourado esquentou o ar, todas as flores se abriram ao redor dele e os 

pássaros começaram a cantar. Ele abriu os botões do casaco e o Sol continuava a brilhar. O homem 

sentiu tanto calor que decidiu tirar o casaco e foi alegre sentar-se à sombra de uma árvore mais próxima 

para tirar um cochilo. 

— Você vê?  O Sol sussurrou para o Vento, gentileza funciona melhor do que a força. 

                                                                                   “Esopo” 
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No final o Sol foi esperto, com paciência conseguiu que o homem tirasse o agasalho. Já o Vento sem 

paciência queria tirar rápido, arrancando com força o agasalho do homem e o não consegui nada.  

Depois de ler a fábula acima converse com sua criança sobre as características do dia de sol, é calor e 

usamos roupas leves, já no dia com vento frio e usa-se agasalho. 

Registro: Complete os desenhos abaixo e coloque roupas que usamos no frio no primeiro e no calor no 

segundo boneco.  

                  Frio                                  Calor 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina                  26/4 à 30/4 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Registro gráfico 

 

OBJETIVOS: Criar livremente usando a imaginação. 

 

ARTES VISUAIS – FAZER ARTÍSTICO 
Converse com sua criança o que mais gosta de fazer em casa e o que mais gosta na escola.  

O desenho pode ser feito de lápis de cor , giz de cera ou canetinha. 

Registro: Peça que desenhe o que mais gosta em casa e na escola.  

           Casa                            Escola 

 


