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EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

   

INFANTIL III -IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO  

    
ÁREA:  Ciências da natureza -  

CONTEÚDOS:  

• Seres vivos – Ser humano e qualidade de vida  

• Corpo humano e órgão dos sentidos. 

OBJETIVOS:  

• Explorar os órgãos dos sentidos e a percepção, compreender a importância dos sentidos para perceber o 

mundo ao seu redor. 

• Conhecer e nomear as partes externas e internas do corpo humano.  

• Perceber o funcionamento do seu corpo.  

• Reconhecer a importância do cuidado com o corpo para a saúde.  

ATIVIDADE 1   

Pais ou responsáveis, na atividade da semana passada aprendemos a nomear o corpo humano 

e nesta semana iremos explorar os órgãos do sentido. É importante conversar sobre a 

atividade e o conteúdo que será estudado, aproveite para explicar que usamos os sentidos 

(visão, audição, olfato, paladar e tato) em diversos momentos, eles nos ajudam a perceber o 

mundo a nossa volta, como na hora de comer, escutar, sentir aromas, pegar e perceber as 

texturas. Hoje aprenderemos sobre o Paladar – Percepção dos sabores (amargo, doce, 

salgado, azedo). Este é o sentido que permite sentir os gostos dos alimentos – doce, amargo,  

salgado, azedo por meio das papilas gustativas espalhadas pela superfície de toda a língua.  

A língua é o órgão responsável pela percepção de gosto do nosso paladar.  

 
 

Se você quiser aprender mais assista ao vídeo: https://youtu.be/BO4D0vQtHvE 

Atividade de experiência do paladar 

Material necessário: (limão, sal e açúcar) e um lenço. 

Cubra os olhos da criança com um lenço e der para ela provar (sal, açúcar e limão), um 

de cada vez, converse sobre a percepção dos sabores para ela perceber as diferenças. E 

assim estimular a percepção das papilas gustativas. Nesta atividade também será 

explorado, além do paladar, também o olfato e a audição. As crianças ficarão interessadas 

em aprender sobre as papilas gustativas, a importância dela para percebermos os sabores 

dos alimentos.  

 
 

 

Registro: Pedir para a criança realizar um desenho da atividade e destacar qual o órgão 

do corpo humano é responsável para a percepção dos sabores. 
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TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

  

 

NOME DO ALUNO   

ÁREA: Língua Portuguesa (Leitura)  

Conteúdos:  

•  Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação da cultura historicamente 

acumulada.  

• Leitura como fruição e entretenimento, por meio da apreciação de histórias. 

OBJETIVOS:  Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente acumulado, 

fruição e entretenimento. 

 

ATIVIDADE 2 

País ou responsáveis, façam a leitura do livro “A menina que não gostava de fruta” da autora 

Cidália Fernandes e ilustração de Sandra Serra para a criança, se for possível imprima o texto 

escrito que segue na atividade para que a criança acompanhe a leitura.  Esse livro também 

está disponível nas redes sociais no site https://www.slideshare.net/dfrz/a-menina-que-

nogostavadefruta e no yuotube https://youtu.be/9kfQ8N_CMUM 

Após a leitura, converse com a criança sobre o assunto da história e pergunte qual é a sua 

fruta preferida? Porque devemos comer frutas? Qual o nome da personagem principal?  

, 
 

 
 

 

  

  

https://www.slideshare.net/dfrz/a-menina-que-nogostavadefruta
https://www.slideshare.net/dfrz/a-menina-que-nogostavadefruta
https://youtu.be/9kfQ8N_CMUM


    

  

 
 
 
 
 
 

Registro: Peça para a criança realizar um desenho da história em uma folha de papel sulfite 

e ofereça giz de cera, lápis de cor ou canetinha.  
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

    
ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: Tratamento da informação 

OBJETIVOS:   

• Trabalhar com as informações do meio, desde a coleta de dados até sua interpretação, 

acompanhar maneiras de ordená-las através de representação gráfica simples como listas e 

tabelas. 

ATIVIDADE 3 

Desenvolvimento da Atividade:  

1. Aproveitando a leitura do livro “A menina que não gostava de fruta”, proponho 

fazermos uma culinária de salada de fruta e como sugestão deve utilizar frutas 

com texturas variadas para a criança sentir os sabores (doce, azedo, cítrico, ácido) 

e texturas das frutas. Aproveite esse momento em família e deixe a criança 

participar do preparo. Explore os sabores e use a criatividade, deixe as crianças 

participarem do preparo com segurança, esse é um momento rico de aprendizado 

e interação da criança com os alimentos, aproveite também para estimular uma 

alimentação saudável que ajudará o corpo humano a crescer forte e com saúde!  

2. Vamos fazer uma pesquisa sobre as frutas preferidas da nossa família.  Pergunte 

aos seus familiares qual a fruta preferida e peça para um adulto anotar numa folha 

para você. 

3. Registro: Depois de coletar essas informações, façam um cartaz simples com 

desenho ou utilize os encartes de supermercado para a criança recortar e fazer 

uma colagem das frutas citadas (Segue um modelo como sugestão).  

4. Guarde essa atividade para entregar a professora! Boa atividade! 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA 

PERÍODO 

LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: |Cultura corporal 

CONTEÚDOS: Brincadeiras de destreza e desafios corporais. 

OBJETIVOS:  

• Aceitar desafiar-se corporalmente. 

 

ATIVIDADE 4 

Vamos brincar de pular corda! A brincadeira de pular corda é muito popular e 

existem diversas cantigas que podemos usar para que essa brincadeira fique 

mais divertida. Pular corda é uma ótima atividade para mexer com o corpo, você 

pode pular de uma perna só, pular cobrinha, passar por baixo da corda e por 

cima, ou seja, você pode brincar de diversas maneiras.  

 

Salada, saladinha 

Bem temperadinha      

Com sal, pimenta 

Fogo, fogão, foguinho 

Pula dentro, pula fora 

Estica a corda 

E vai embora 

 

 

Pato, patinho 

Marreco, marrequinho 

Vamos pular o ano 

inteirinho 

janeiro, fevereiro, 

março, abril 

Maio, junho, julho, 

agosto 

Setembro, outubro, 

novembro, dezembro 

 

 

Papagaio louro do bico 

dourado 

Manda essa cartinha pro 

meu namorado 

Se estiver aberta, deixe 

recado 

Se estiver fechada, bate 

na porta 

A, b, c, d, e 

 

 

 

Registro: Após a brincadeira de pular corda você pode fazer um desenho e guarde para 

entregar a professora na escola. 

 

 


