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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 30/08 a 03/09 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Elementos da natureza: características dos seres vivos e não vivos. 

 

OBJETIVOS: Reconhecer-se como ser vivo e identificar e diferenciar entre outros elementos o que é ser vivo e 

não vivo. 

CIENCIAS DA NATUREZA – SERES VIVOS 

Elementos da Natureza 

Converse com sua criança e pergunte se sabe quando algo ou alguém está vivo (se mexe, respira, come...) 

são organismos que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais (cachorro, gato,...), o ser 

humano (crianças, papai, mamãe,...), plantas, algas, fungos (cogumelo) e seres muito pequenos que só 

podem ser vistos por microscópio como ácaros, protozoários e bactérias.  

  

 

 

 

 

 

 

Cogumelo          Ácaro                                      Protozoários                  Bactérias 
 

                                                       

Animais                                                Crianças                     Algas Marinhas              Plantas 

 

Os seres não vivos apesar de não possuir vida também são elementos da natureza, como o ar, a água, o solo e 

as pedras ou foram construídos pelos homens utilizando esses recursos da natureza.  

Pedras 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

Para o desenvolvimento da nossa atividade é necessário que você ajude sua criança a identificar nas imagens 

quais são os seres vivos e os não vivos, peça para pintar os elementos depois recorte e cole na coluna 

correspondente. 
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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 30/08 a 03/09 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Noções básicas de posição: Dentro/fora.  

 

OBJETIVOS: Reconhecer problemas de natureza espacial. 

 

MTEMÁTICA – ESPAÇO E FORMA 

Desenhe seres vivos dentro da lagoa (patos e peixes). 

Desenhe seres não vivos fora da lagoa (pedras, banco, bola). 
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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 30/08 a 03/09 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Brincadeira de Morto ou Vivo. 

 

OBJETIVOS: Desenvolver percepção auditiva, concentração, atenção, percepção do próprio corpo,coordenação 

motora ampla. 

CULTURA CORPORAL – BRINCADEIRAS DE DESTREZA E DESAFIOS CORPORAIS 
Vamos brincar de uma brincadeira muito legal, chame a família toda para brincar também, vamos ver 
quem vai ganhar. 
 
Desenvolvimento da atividade: 
Para começar a brincadeira, escolha quem será o comandante.  As pessoas podem ficar em círculo ou 
lado a lado.   
- Quando o comandante falar “morto”, todos devem agachar-se.  
- Quando falar “vivo”, todos levantam.  
- O comandante fala vivo, morto, morto, vivo ...tentando confundir as pessoas. Quem trocar a ação cai 
fora da brincadeira, (agachar quando o comandante falar vivo ou levantar quando o comandante falar 
morto). Ganha quem ficar por último. 
 

REGISTRO: Tire foto 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 30/08 a 03/09 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Literatura Infantil.   

 

OBJETIVOS: Ler e interpretar textos nos aspectos verbais e não verbais, relatando e argumentando sua 

compreensão sobre os personagens, enredo da história, gêneros textuais. 

 

LINGUA PORTUGUESA -  LEITURA 

 A casa sonolenta – Audrey Wood 

Link: https://youtu.be/b6y2pgqmhgw 

Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. 

Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, 

Onde todos viviam dormindo. 

Nessa casa tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante,  

Numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. 

Em cima dessa avó tinha um menino, um menino sonhando, em cima 

De uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, 

Onde todos viviam dormindo. 

Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando, 

Em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, 

Numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. 

Em cima desse cachorro, tinha um gato. Um gato ressonando, em cima do 

Um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de 

Uma avó rocando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, 

Onde todos viviam dormindo. 

Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando, em cima de 

Um gato ressonando, em cima do um cachorro cochilando, em cima 

De um menino sonhando, em cima de uma avó rocando, numa casa 

Aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. 

Em cima desse gato tinha uma pulga…. 

Seria possível?  

Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, um gato ressonando, 

Em cima do um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, 

Em cima de uma avó rocando, numa casa aconchegante, 

Numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. 

Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, 

Que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, quem deu 

Um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, 

Onde ninguém mais estava dormindo. 
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REGISTRO: Peça que sua criança desenhe a cama da vovó com o netinho e os animaizinhos 

dorminhocos. 

A CASA SONOLENTA 


