
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

ATIVIDADE 1 -Vamos brincar de bingo de números! Essa brincadeira é muito divertida e possibilita 

a criança a conhecer a escrita dos números. Recorte os números abaixo para fazer o sorteio do bingo. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: Números 

OBJETIVOS:  Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em diferentes contextos. 
 



      

ATIVIDADE 2 
Senhores pais ou responsáveis, essa semana iniciaremos uma sequência de atividades onde abordaremos 

o lugar em que vivemos. Está semana aprenderemos um pouquinho sobre o planeta Terra. Assim como 

nós, ele também tem um nome. Você reparou na cor do planeta Terra? Qual é sua cor?  Observe as 

imagens abaixo, ele tem uma porção maior azul que é a parte líquida do planeta - a água, a parte onde 

vivemos é a parte sólida - a terra. Então será que o nome dele poderia ser outro? Planeta Água!  

Essa é uma foto do planeta Terra vista do espaço e a outra é um desenho! 

  

Agora desenhe o Planeta Terra! 

Agora faça um desenho do nosso Planeta Terra abaixo! 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Ciências da Sociedade  

CONTEÚDOS:  Tempo histórico e espaço geográfico  
OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das relações humanas em 

diferentes tempos históricos. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ATIVIADE 3 

Senhores pais ou responsáveis, essa semana iniciaremos uma sequência de atividades onde 

abordaremos o lugar em que vivemos o Planeta Terra. 

 O Planeta Terra é formado por diversos ambientes, nesses ambientes encontramos seres vivos 

(seres humanos, plantas e animais) e matéria não viva (carros, brinquedos, sol, pedra, etc.). Para viver 

os seres vivos necessitam de alimento, ar, água, do solo, luz e o calor do sol. Todos os seres vivos 

nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Se possível leve a criança para observar o que tem a sua 

volta, seres vivos e matéria não vivas. 

 

AGORA FAÇA UMA PESQUISA COM SEU FILHO! 
Recorte figuras de seres vivos e não vivos que existem em nosso Planeta Terra e cole a abaixo. 
                            SERES VIVOS                                                                              SERES NÃO VIVOS 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Ciência da natureza.  

CONTEÚDOS:  Seres Vivos 

OBJETIVOS: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres vivos e a matéria não viva, por 

meio da identificação de suas características e sua relação no processo evolutivo. 



 

ATIVIDADE 4 

Nós aprendemos hoje que moramos num planeta chamado Terra e agora você já deve ter 

descoberto porque ele tem esse nome. Pensando nisso gostaria que pesquisasse junto com sua 

família o significado do nome do seu filho e nos contasse porque escolheram este nome para ele.  

 

1.Escreva seu nome:  

 

 

______________________________________________________________________________ 

2.Qual o significado do seu nome: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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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 das letras do nome próprio, orientação da escrita, conhecimento e grafia das letras do 

alfabeto e função social da escrita. 

 



 

 

 

3. Agora cole aqui uma foto da sua família. 

 

MINHA FAMÍLIA 

 

 

 

 

 


