
 

ATIVIDADE 1  

Olá queridos alunos e responsáveis! Hoje vamos aprender a escrever o seu nome, apresente as  

letras do nome do seu filho e o ajude a escrever no espaço a baixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PINTE OU CIRCULE AS LETRAS QUE VOCÊ USOU PARA ESCREVER SEU NOME. 

A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z 
EM SEGUIDA LEIA O POEMINHA SOBRE O ALFABETO 

 
 

 

 

                                          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: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Escrita 

OBJETIVOS:  Reconhecimento do nome próprio, orientação da escrita, conhecimento e grafia das letras do alfabeto. 

 



                                          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: Corpo humano – Partes internas e externas. 

OBJETIVOS:  Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida. 

ATIVIDADE 2 

Essa semana vamos estudar os alimentos e a importância da alimentação para o funcionamento do 

nosso corpo. Primeiramente pergunte para a criança: - O que você comeu hoje? Por que precisamos nos 

alimentar? Mas, o que acontece com a comida quando a gente a coloca na boca? Essa história você irá 

descobrir agora, a leitura do livro: Eu me alimento, escrito por Mandy Suhr e Mike Gordon. Após a leitura 

explique para a criança sobre o funcionamento do sistema digestivo, ele absorve o que é necessário para o 

nosso corpo e transforma em energia. Se quiser pode também assistir no Youtube no link a seguir - 

https://youtu.be/D3oEHkP1qQs 

 



 
 

Depois de ler o livro “Eu me alimento”, vamos fazer uma experiência da viagem da comida pelo 

nosso corpo! Essa atividade é muito importante pois, explica de uma forma lúdica o processo de digestão do 

alimento no corpo humano e as crianças vão entender compreender a importância da alimentação.  

Material necessário: 1 garrafa pet. 

Modo de fazer: A garrafa pet vai ser o “estômago”, coloque um pouco de água na garrafa que será o “suco 

gástrico”, cole o rosto (segue o modelo), peça para a criança colocar pedaços picados de pão ou papel picado 

que será o alimento, peça para a criança colocar pela boca, explique que depois da mastigação o alimento vai 

para o estômago e passará pelo processo de digestão. 

Assista o vídeo o sobre o assunto estudado: Sid Cientista – Estômago: tps://youtu.be/9XZPu4MJhqU 

Explique para a criança o processo de digestão realizado pelo nosso corpo. 

1. A mastigação é o primeiro passo desse processo. Precisamos mastigar bem os alimentos o máximo 

possível, para que possa passar pela garganta. Esse processo então, se chama deglutição. 

2. Ao sair da sua boca, o bolo alimentar passa pela traqueia e viaja por um longo “cano” chamado esôfago 

até chegar no estômago. No estômago, o bolo alimentar é dissolvido pelos sucos gástricos que quebram 

ainda mais esse bolo alimentar que pode ser então absorvido pelo corpo.  

3. Uma parte da alimentação vai para o intestino delgado e para o intestino grosso, o que não é 

absorvido pelo corpo vai embora é eliminado como a forma que conhecemos de cocô. 

                                    

 

Registro: O registro pode ser por foto ou vídeo. 

 

 



 

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: Matemática 

CONTEÚDOS:   Números 

OBJETIVOS:  Contagem oral em contexto diversos e noção de número natural. 

ATIVIDADE 3 

Para esta atividade iremos trabalhar os números e quantidades de forma lúdica (brincando), a criança terá a 

oportunidade de construir seu conceito de números e ampliar o seu campo numérico. 

Leia para a criança a parlenda: A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. 

 

Agora vamos contar! Em uma caixa de ovos, faça os números do 1 ao 10 no fundo, um número para cada 

espaço onde fica o ovo, em seguida disponibiliza grãos de feijão, pedrinhas, tampinhas de garrafas ou o que 

tiver disponível e auxiliem a criança a colocar os grãos com a quantidade correspondente ao número. 

Exemplo: no número 1 colocar um grão, no número 2 colocar dois grãos e assim por diante. 

Segue o modelo abaixo: 

 

REGISTRO: O registro pode ser feito através de fotos, vídeos e enviado a professora.                                           



                     PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  

             Secretaria Municipal da Educação 

                  EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

   

TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

  

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Leitura (práticas de leitura). 

OBJETIVOS:  Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-os nas 

diversas situações comunicativas. 

ATIVIDADE 4 

Essa semana estamos estudando a importância da alimentação para o funcionamento do nosso corpo.  Para ser 

saudável é preciso comer alimentos variados.  

Procure em revista, jornais ou folhetos de mercado imagens dos alimentos que são importantes para uma boa 

alimentação e também o seu alimento preferido (recorte e cole abaixo). Boa atividade! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


