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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 23/08 a 27/8 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Noção de massa: pesado/leve. 

 

OBJETIVOS: Estabelecer relações entre objetos, de acordo com um padrão, não necessariamente convencional, 

quantificando o mundo em que rodeia. 

 

MATEMÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 

   

O ELEFANTE QUERIA VOAR – Sucesso da minha escolinha 

O ELEFANTE QUERIA VOAR  

E A MOSCA DISSE: VOCÊ VAI CAIR! 

O ELEFANTE TEIMOSO VOOU, VOOU, 

 VOOU E CAIU. 

Link - https://youtu.be/L1SV6ShFFZE 

Desenvolvimento da atividade 

Comente com sua criança que o elefante é um animal muito pesado, já a mosca é muito leve. Vamos 

brincar de “leve e pesado”. Separe objetos que a criança consiga pegar (panela, copo e pote plástico, 

colher, tampa, ...) ou brinquedos de diferentes pesos (leve/pesado) e deixe a criança explorar. Pergunte o 

qual é leve e o qual é pesado. Fale para que coloque os pesados em um lugar separado do leve. Ex. pesado 

no chão e leve no tapete. 

REGISTRO: 

Peça para criança desenhar abaixo os objetos leves e os pesados. 
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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 23/08 a 27/8 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Dia e noite 

OBJETIVOS: Reconhecer a diferença nos períodos diferentes do dia. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – O UNIVERSO  

DIA E NOITE 

QUANDO ACORDO BEM CEDINHO 

VEJO QUE É UM LINDO DIA,  

POIS O SOL ESTÁ A BRILHAR 

TRAZENDO LUZ, ALEGRIA E CALOR. 

 

CHEGANDO A NOITE DEVAGARINHO 

VEJO NO CÉU A BRILHAR 

A LUA E LINDAS ESTRELINHAS 

ENFEITANDO ATÉ O DIA RAIAR! 

                                                     REGINA C. VILAÇA LIMA 

 

Desenvolvimento da atividade 

Leia o versinho para sua criança, converse que durante o dia existe a presença da luz solar e fazemos 

várias coisas durante o período da manhã: - acordamos tomamos banho, comemos pãozinho com 

manteiga tomamos leite e achocolatado, brincamos, vemos desenhos na televisão, fazemos atividades 

diversas, almoçamos. No período da tarde vamos á escola, voltamos já é quase noite, tomamos banho, 

jantamos, brincamos com o papai e a mamãe e vamos dormir. No dia quando se olha para o céu o que se 

vê? E na noite? 

Deite com sua criança uns minutinhos durante o dia e olhe para o céu. Mostre que além do sol, têm as 

nuvens que formam muitos desenhos no céu (carneirinho, barquinho,...). 

 Deite uns minutos á noite e mostre que lindo é o céu todo estrelado e a lua branquinha. 

Registro: Peça que a criança desenhe o que viu durante o dia (sol e as nuvens) e o que viu à noite (lua e 

estrelas) 
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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 23/08 a 27/8 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Música infantil folclórica. 

  

OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar música do folclore brasileiro. Desenvolver percepção auditiva, 

ritmo, coordenação motora, linguagem, memória e estimular o companheirismo. 

 

MÚSICA – APRECIAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Hoje vamos fazer uma brincadeira muito antiga e legal. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Vamos hoje jogar um jogo muito antigo do tempo dos escravos chamado Escravos de Jó, uma brincadeira 

de origem africana que se tornou parte da cultura brasileira. 

O ideal é que tenha quatro pessoas, mas dá para brincar tendo duas. 

Sente-se com as crianças em um circulo. Cada um deve ter uma 

pedrinha ou um objeto pequeno que será passado para o amigo, 

seguindo a coreografia de vai e vem de acordo com o ritmo da 

música. 

Escravos de Jó 

Escravos de Jó jogavam caxangá (os jogadores vão passando as 

pedras uns para os outros, pelo lado direito) 

Tira (cada jogador levanta a pedra) 

Põe (cada jogador coloca a pedra que está nas mãos no chão) 

Deixa ficar (aponta para a pedra que está no chão) 

Guerreiros com guerreiros (voltam a passar a pedra pelo lado direito) 

Fazem zigue (coloca a pedra na frente do jogador à direita, mas não solta) 

Zigue (o jogador coloca a pedra na frente do colega que está à esquerda, mas não solta) 

Zag (coloca a pedra na frente do jogador que está à direita, mais uma vez). 

 

Assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=bOBpzjRpV_4 

REGISTRO: Podem tirar fotos e publicar na página do Facebook da escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOBpzjRpV_4
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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 23/08 a 27/8 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Equilíbrio 

 

OBJETIVOS: Deslocar com destreza, coordenando os movimentos corporais no equilíbrio de objetos. 

 

CULTURA CORPORAL – BRINCADEIRAS DE ESTREZAS CORPORAIS 

  
Vamos brincar de equilibrista. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Para essa brincadeira vocês vão precisar de músicas animadas;  

Recorte abaixo as fichas de papel escrito o nome de partes do 

corpo: CABEÇA, MÃO, PÉ, JOELHO, COTOVELO, OMBRO. 

Recorte também as fichas de papel o nome dos objetos: CHINELO, 

LIVRO, COPO PLÁSTICO, COLHER.  

Dobre as fichas de modo que fiquem separadas (partes do 

corpo/objetos) e escolha alguém para sortear duas fichas: uma referente à parte do corpo e outra, referente 

ao objeto.  

Então ao som da música escolhida é só dançar equilibrando o objeto sorteado, na parte do corpo sorteada.  

Divirtam-se!  

 

REGISTRO: Fale pra sua criança se desenhar brincando de equilibrista.   

 

Partes do corpo: 

 

 

CABEÇA     MÃO      PÉ     JOELHO      OMBRO 

 

 

Nome dos objetos: 

 

 

CHINELO   LIVRO    COPO PLÁSTICO    COLHER 
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BRINCANDO DE EQUILIBRISTA 


