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EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

INFANTIL III-V 
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  

OBJETIVOS:   

• 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 
Essa semana continuaremos o conteúdo conhecendo o corpo humano. O responsável deverá 

conversar com a criança sobre a atividade planejada e iniciar com perguntas sobre o que 

eles já aprenderam e conhecem sobre o corpo humano. Sugerimos algumas atividades que 

com o objetivo de levar a criança a desenvolver o conhecimento sobre o funcionamento do 

corpo humano. E hoje estudaremos o funcionamento do coração!  

 
Você sabia? O sistema cardiovascular também é chamado de sistema circulatório, porque ele 

circula o sangue por todo o corpo. Para isso, ele precisa de uma bomba que movimente esse 

sangue. Essa bomba é o nosso coração!  Como resultado, o coração é um órgão que precisa 

trabalhar 24 horas por dia, sem parar! Ufa! Ele pulsa em torno de 100.000 vezes por dia. O nosso 

coração fica no meio do nosso peito e ele é aproximadamente do tamanho da nossa mão fechada. 
Ele é um músculo e, portanto, ele contrai e relaxa. Em outras palavras, quando ele se contrai ele 

bombeia sangue com oxigênio para todo o nosso corpo.  

 
Agora vamos brincar de ouvir o funcionamento do coração! 

● Colocando a mão no seu peito e ficando quietinho você pode escutar o seu coração, ele 

fica no meio do peito.  

● Agora vamos correr bem rápido, pular e dançar em seguida colocar a mão no coração. 

Após realizar atividades físicas ou brincadeiras peça para a criança colocar a mão no 

coração, é um ótimo momento para mostrar como o coração aumenta os batimentos e 

aumenta também a movimentação de oxigênio para os nossos músculos.  

 

Registro: Em uma folha faça um desenho do corpo humano colocando o coração e as partes 

internas que você conhece.  
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TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

  

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Matemática  

CONTEÚDOS: Grandezas e medidas e Números 

OBJETIVOS:   

• Noção de dimensão: grande, pequeno, maior, menor, alto, baixo.  

• Medidas convencionais e não convencionais. 

• Leitura de números em diferentes situações. 

 

ATIVIDADE 2 

Essa semana estamos estudando o corpo humano e seu funcionamento, você sabia que 

quando você nasceu era pequenininho e que agora você está crescendo? E quanto mais os 

dias passam você vai crescendo e mudando de tamanho e a medida que você cresce, o seu 

corpo todo cresce! É muito importante sabermos a nossa altura e acompanhar o 

desenvolvimento do nosso corpo, para isso utilizamos uma medida, que pode ser uma fita 

métrica ou uma régua. Também podemos medir com barbante e anotar essa medida para 

comparar em outra ocasião. 

 

Agora vamos medir a altura da nossa família e comparar as alturas. Antes de cada 

atividade converse coma criança sobre os objetivos e o que iremos aprender neste 

dia. 

• Primeiramente converse sobre a utilização da fita métrica e da régua, pra que 

serve? Mostre a numeração que marca a medida. Explique para a criança que a 

fita métrica é um instrumento dos mais utilizados para realizar medições.  

• Mostre os números que marcam as medidas, se tiver uma régua mostre para a 

criança que ela também serve para realizar medições. Com a fita métrica 

poderemos medir e anotar as medidas e comparar as alturas. Quem será o maior 

ou menor/grande e pequeno/alto e baixo. 



• Para realizar a medida com barbante/fita, vocês poderão fixar em uma parede o 

barbante com fita adesiva (durex) e colocar o nome para comparar as alturas. 

• Faça perguntas para a criança que a auxilie a compreender as diferenças entre as 

medidas, exemplo: Quem é maior? O papai ou a mamãe? Que é menor você ou o 

irmão? Essa atividade pode ser feita sempre com a criança para ela acompanhe 

sua altura, ou seja, seu desenvolvimento. 

Agora leia pra sua criança a história do Gabriel tem 99 centímetros. Da autora: 

Annette Huber. E após a leitura converse sobre as descobertas que o Gabriel fez 

sobre suas medidas 

GABRIEL TEM 99 CENTÍMETRO. 

Eu me chamo |Gabriel e, hoje de manhã, minha mãe tirou minha medida. Agora 

eu tenho 99 centímetros. A mamãe disse que é quase 1 metro!  

Minha mãe é muito maior que eu. Ela tem 76 centímetros a mais. O nariz dela é 

maior que o meu, e as mãos dela também. As pernas e os braços são bem mais longos. É 

que ela já é adulta. Ser adulto significa que a pessoa não vai mais crescer. Só os cabelos 

e as unhas das mãos e dos pés continuarão crescendo.  

Alguns adultos crescem para os lados. A mamãe disse que vai esperar mais alguns 

anos para crescer para os lados. Há muitas vantagens em ser grande. A mamãe, por 

exemplo, consegue pegar a lata de biscoitos sem subir na cadeira.  

Quem é grande come muito mais que eu, menos sorvete de creme. Nisso eu sou 

campeão! Com suas pernas compridas, a mamãe anda bem mais rápido que eu. Ela precisa 

dar menos passos. Às vezes, ela reclama porque eu ando muito devagar ou fico cansado. 

Ela não acha que subir escadas é cansativo, mas eu acho.  

Antes, a mamãe me carregava muito no colo. Lá de cima, eu tinha uma vista 

sensacional! Mas este ano ela disse que eu fiquei muito pesado. Ela diz que sou tão 

pesado quanto um engradado de refrigerantes. 

 

Mas, ser pequeno também tem suas vantagens. Eu posso montar a minha 

segunda casa dentro do guarda-roupa. Na minha banheira, sou um pirata valente. E, na 

hora do café da tarde, sou um detetive. Eu sujo muito mais roupas que a mamãe. Mas, 

para compensar, dá pra pendurar todas as minhas roupas de uma só vez no varal. 

Eu me divirto mais que ela quando ando de carrossel. Ela diz que eu ainda tenho 

que crescer muito para me tornar um adulto.  

De que tamanho será que eu vou ser?  Maior que um cão enorme, porém menor 

que um elefante. Alto o suficiente para alcançar a lata de biscoitos. Grande o bastante 

para viajar num navio pirata de verdade. 

Mas tomara que eu não fique muito grande... Senão, os meus bichinhos não vão 

mais caber na minha cama. Há, daí eu compro uma cama maior. Fim! 

 
 

REGISTRO:  Peça para a criança realizar um desenho dessa atividade, chame sua 

atenção para observar as partes que compõe o seu corpo e peça para desenhar os outros 

participantes da atividade exemplo: pai, mãe, irmão, primo, etc. E não esqueça de marcar 

a sua altura! 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: Artes visuais 

CONTEÚDOS: Fazer artístico e Percepção e sentido 

OBJETIVOS:   

• Viver processo de criação exercitando a imaginação a ousadia e a pesquisa. 

• Criar com autoria e liberdade usando diferentes recursos artístico para expressar suas ideias.  

• Leitura de imagem. 

• Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções. 

ATIVIDADE 3 

Vamos fazer arte! Você conhece esses quadros? Eles são de artistas famosos que 

fizeram o seu autorretrato. Vamos conhece-los 

 

                                     
                                                             TARSILA DO AMARAL 

 

  
                CANDIDO PORTINARI                                                   PABLO PICASSO                                 

 



• Agora você vai fazer o seu autorretrato – o desenho do seu rosto! 

Você vai precisar de um espelho, papel sulfite, lápis, canetinha ou giz de cera. 

Utilize o espelho para fazer uma observação do seu rosto para.  
 

  
 

2. Sugestão de atividades que também poderão ser realizadas – utilização de recorte como 

na figura 1, confecção do autorretrato com massinha como na figura 2. 

                                           
1 2 

 

 

 

REGISRO: Guarde a atividade para entregar a professora se puder pode tirar foto 

e enviar a professora. 
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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: Espaço e forma e Números 

OBJETIVOS:   

• Reconhecer e interpretar os espaços do seu cotidiano nas situações em que possam adquirir um 

controle cada vez maior sobre suas ações. 

• Contagem oral em contextos diversos 

ATIVIDADE 4 

 

Essa atividade a família toda pode participar! 

Vamos brincar de pescaria!  

• Você vai precisar de tampinhas de garrafa, prendedor de roupa, balde ou 

bacia de plástico.  

• Coloque as tampinhas na bacia e estimule a criança a tentar pegar a 

tampinha utilizando o prendedor de roupa como pegador.   

• Regra: Não pode utilizar a mão para pega a tampinha. Depois conte quantas 

tampinhas os participantes conseguiram pega.  

 

            
 

REGISTRO: O registro poderá ser feito com foto, vídeo ou um desenho da 

brincadeira. Boa diversão! 


