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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 12/07 a 16/07 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: As partes do corpo humano. 

 

OBJETIVOS: Conhecer e ter noção dos órgãos internos e a importância deles. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Hoje vamos conhecer o cérebro, o órgão que comanda tudo em nosso corpo. Ele fica na cabeça e é 

protegido pelo crânio (o osso da cabeça). Comente com sua criança que o cérebro é melhor que um 

computador, ele recebe informações, armazena memórias, toma decisões, controla e equilibra o nosso 

corpo. 

Como vimos o cérebro é um órgão muito importante e devemos cuidar muito bem dele protegendo a  

cabeça com capacete quando for andar de bicicleta, comer alimentos saudáveis pois proporcionam 

energia ao cérebro, fazer exercícios físicos (jogar bola, pular, correr, andar de bicicleta, etc.), fazer 

exercícios para manter o cérebro ativo (desenhar, pintar, recortar, montar jogos de encaixe, inventar e 

recontar histórias, etc.), dormir pelo menos oito horas por dia para o cérebro recarregar as pilhas da nossa 

fábrica de pensamentos. 

                                       

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: Fale para sua criança desenhar o cérebro no boneco. 
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O CÉREBRO 
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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 12/07 a 16/07 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Números e quantidades. 

 

OBJETIVOS: Desenvolver noção de relação entre números e quantidades. Desenvolver coordenação motora fina. 

 

MATEMÁTICA – NÚMEROS 

Vamos contar as maçãs. Oriente sua criança recortar e colar os números nas quantidades correspondentes. 
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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 12/07 a 16/07 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Nome próprio, identidade. 

 

OBJETIVOS: Identificar as letras do próprio nome. 

LINGUA PORTUGUESA - ESCRITA 

Escrever o nome com uso de pregadores 

Essa é uma atividade de pareamento das letras. 

MATERIAL: 

 Palito de picolé ou papelão 

 Prendedores de roupas na quantidade de letras do nome da criança 

 Caneta 

 

PROCEDIMENTO: 

 

Em um palito de picolé ou papelão, escreva as letras do nome da criança. E em cada um dos prendedores 

uma letra. A criança deve colocar os prendedores na ordem escrita no papelão ou no palito. 

 

   

 

REGISTRO: Tire fotos e coloque no facebook da escola. 
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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 12/07 a 16/07 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Partes do corpo 

 

OBJETIVOS: Reconhecer e interagir ao localizar partes do corpo através da musica.  

 

CULTURA CORPORAL – BRINCADEIRAS DE CRIAÇÃO DE FORMAS ARTÍSTICAS 

 

Onde Se Fabrica o Pensamento 
Mundo Bita  
  

Oi ô, oi oi oi ô, oi oi oi ô, oi oi ô!  

Em cima do pescoço, debaixo do cabelo, é aonde está sua cabeça  

É nela que moram os olhos, a boca, o nariz e o ouvido também 

E ela é rainha, comanda e desmanda e o corpo da gente obedece 

bem  

Ouça e obedeça que a cabeça vai mandar  

Levante os braços pro céu  

Girando igual carrossel  

E quando eu disser já  

Pule pra lá e pra cá... Já  

Oi ô, oi oi oi ô, oi oi oi ô, oi oi ô!  

Cozinheira de ideias, costureira de sonhos, onde se fabrica o pensamento  

Com ela que a gente aprende de tudo, a imaginação vai além  

E ela é rainha, comanda e desmanda e o corpo da gente obedece bem  

Ouça e obedeça que a cabeça vai mandar  

Fique na ponta do pé Faz boca de jacaré  

E quando eu disser já Corre, corre sem parar... Já  

Ouça e obedeça que a cabeça vai mandar  

Imite um beija-flor  

Dance que nem um robô  

E quando eu disser já  

Todos vão se abraçar... Já 

 Oi ô, oi oi oi ô, oi oi oi ô, oi oi ô! 
 

 

 

 

 

REGISTRO: Fale para sua criança desenhar a parte da música que mais gostou. 
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ONDE SE FABRICA O PENSAMENTO 

 


