
1 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 16/08 a 20/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Os cinco sentidos: paladar 

 

OBJETIVOS: Conhecer e diferenciar diferentes sabores.  

 

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

Hoje vamos conversar sobre o sentido do paladar. Converse com sua criança que o paladar é o sabor que 

sentimos quando provamos os alimentos. É na boca e com ajuda da língua que sentimos os sabores e 

também a textura dos alimentos, se é duro ou mole, sentimos a temperatura, se está frio ou quente. Os 

alimentos se dividem em vários sabores, podendo ser doce como bolo, salgado como pipoca, azedo/ácido 

como limão ou amargo como jiló. 

 Atividade: 

Separe pequenas porções em potinhos alimentos de diversos sabores: ex. açúcar (doce), sal (salgado), 

limão (azedo/ácido), amargo (café, suco ou chá sem açúcar).   

Obs. Use o que tiver em casa. 

Mostre e comente sobre a atividade, depois peça que a criança feche os olhos e experimente, com uma 

pontinha de colher coloque um pouquinho em sua boca só para sentir o sabor, em seguida identificá-lo. 

Pergunte a sensação que sente ao experimentar os sabores; qual gostou e qual não gostou.  

REGISTRO: Recorte e cole de folhetos de mercado ou desenhe os alimentos com sabores que mais 

gosta. Ex. salgado – pipoca, doce – bolo, azedo /ácido – suco de laranja, amargo – jiló. 

Obs. Só coloque o que gostar.  
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OS SABORES QUE MAIS GOSTO: 
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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 16/08 a 20/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Números e quantidades. 

 

OBJETIVOS: Conhecer e reconhecer o sistema de numeração e quantidade. 

 

MATEMÁTICA – NÚMEROS  

Relembrando a parlenda da galinha pitadinha, ajude sua criança a fazer bolinhas de papel amarelo e colar 

nos  ninhos a quantidade correspondente ao número . 

 1  2 

 

3       4 

 

  

 5 
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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 16/08 a 20/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Amarelinha 

 

OBJETIVOS: Exploração dos movimentos, desenvolver equilíbrio e noção de regras. 

  

CULTURA CORPORAL – DESAFIOS E DESTREZAS CORPORAIS 

Vamos brincar de amarelinha. 

Chame a família toda pra brincar junto. 

Converse com sua criança sobre as regras do jogo: 

Desenhe dez quadrados que leva até o céu. 

Para começar distribua pedrinhas para os jogadores, escolha quem vai começar e determine a sequência a 

ser seguia.  

Jogue a pedrinha em ordem numérica, primeiro o 1, depois o 2 e assim por diante, vale lembrar que a 

criança não pode pisar na casinha que estiver com a pedrinha  ela deve pular, sem pisar nas linhas, até o 

final do trajeto.  

Ao chegar, deve retornar, apanhar a pedrinha e recomeçar, dessa vez, atirando a pedra na segunda casa e 

depois nas seguintes até passar por todas. O participante não pode pisar, perder o equilíbrio ou jogar a 

pedra na risca nem atirá-la fora da risca. Se isso acontecer, ele volta para o início. Vence quem completar 

o caminho primeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

REGISTRO: Tire foto e mande para o 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 16/08 a 20/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Música Infantil 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a percepção sonora e o ouvir ativo para se expressar. Ampliação do repertório e 

criatividade. 

  

ARTES VISUAIS – MÚSICA E APRECIAÇÃO MÚSICAL E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Vamos cantar uma música deliciosa:  
Palavra cantada – Sopa 

  

O que que tem na sopa do neném? 

O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem espinafre? 

Será que tem tomate?  

Será que tem feijão? 

Será que tem agrião? 

É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném? 

O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem farinha? 

Será que tem balinha? 

Será que tem macarrão? 

Será que tem caminhão? 

É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném? 

O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem rabanete? 

Será que tem sorvete? 

Será que tem berinjela? 

Será que tem panela? 

É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném?   

O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem mandioca? 

Será que tem minhoca? 

Será que tem jacaré? 

Será que tem chulé? 

É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném? 

O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem alho-poró? 

Será que tem sabão em pó? 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
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Será que tem repolho? 

Será que tem piolho? 

É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném?  

O que que tem na sopa do neném?  

Será que tem caqui? 

Será que tem javali? 

Será que tem palmito? 

Será que tem pirulito? 

É um, é dois, é três 

É um, é dois, é três 

 

 

REGISTRO: Fale pra sua criança desenhar os alimentos doces e o que não deve ter na sopa (como o 

sabão em pó).  

ALIMENTOS   NÃO DEVE TER NA                                                                     

DOCES                             SOPA 

 

 

 

 

 

 

 

  


