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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 Pulmão!  

 
Você sabia? Que respiramos o tempo todo? A respiração não para nem quando dormimos! 

Pra que serve a respiração? Você sabe como ele acontece dentro do nosso corpo? 

 

- Quando respiramos enchemos nossos pulmões de oxigênio que é um gás indispensável a 

nossa vida. O pulmão faz dois movimentos de AR (inspiração) e (expiração) quando o AR 

sai do nosso corpo. 

 

Vamos brincar de controlar o ar nos pulmões - inspirando o ar enchendo o pulmão como 

uma bexiga e expirando esvaziando a bexiga (pulmão). Essa brincadeira a criança percebe o 

movimento do corpo e a respiração, e consegue entender melhor seu funcionamento. 

 

 
Em seguida se for possível der uma bexiga para a criança encher e perceber que ela 

faz esse movimento da respiração e quando ela assopra o AR que sai do pulmão é o 

oxigênio. Essa atividade pode ser feita também com uma pena ou outro objeto leve pra 

a criança assoprar e perceber o movimento do AR saindo e entrando no seu corpo. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

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 2 

Agora vamos fazer um pulmão de brinquedo!  

 

Material necessário:  

1 bexigas  

1 Canudinho  

1 garrafa plástica 

Fita adesiva 

Tesoura sem ponta 

Modo de fazer: 

1. Coloque o canudo com o balão preso com fita adesiva dentro da garrafa pet, 
de forma que o balão fique dentro da garrafa, e o canudo fique com uma parte 
para fora dela. Pra funcionar bem, não pode entrar ar sem ser pelo canudo, então 
vede bem o gargalo com fita adesiva. 
2.  explique para a criança que a garrafa seria o corpo e a bexiga o pulmão que 
vai ficar cheio de ar. Você pode também fazer com duas bexigas como na 
imagem a baixo é só abrir o fundo da garrafa. 
3. Agora é só brincar com seu pulmão de brinquedo. Aproveite essa atividade 
em família. 
4. Registro: Guarde seu pulmão de brinquedo para mostra para a professora. 
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NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Artes Visuais 

CONTEÚDOS: Fazer Artístico  

OBJETIVOS:   

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

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

ATIVIDADE 3 
Vamos fazer um autorretrato diferente com recorte e colagem! Procure em revistas e 

folhetos (olhos, bocas, nariz e orelhas) e cole no modelo anexo. Faça um cabelo bem bonito!  

Você pode usar recorte de revista ou o modelo em anexo. Use a criatividade!  
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ÁREA: Cultura Corporal 

CONTEÚDOS: Brincadeiras de situações opositivas 

OBJETIVOS:   

• Compreender e agir com as regras do jogo como uma relação entre motivos e meios para 

atingir os objetivos 

• Dominar as ações corporais de perseguição e fuga. 

ATIVIDADE 4 
 

Vamos brincar de ACORDA, SENHOR URSO! 

Essa é uma brincadeira muito divertida e as crianças adoram! Chame toda a família para 

brincar! 

Modo de brincar: 

1.Escolha um participante para ser o Sr. Urso. 

2.O sr. Urso vai dormir e os outros participantes vão acordá-lo, dizendo – Acorda, Senhor 

Urso! Acorda, Sr. Urso! 

3.O Urso que está dormindo acorda e leva um susto tão grande que sai correndo atrás de 

quem o acordou. O participante que for pego, será o Urso. A brincadeira continua até o 

ultimo participante for pego.  

Boa diversão! Tire foto e mande para a professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


