
 
    

ATIVIDADE 1 

Senhores pais e responsáveis!  

Essa semana vamos apreciar uma história em quadrinhos que conta como o homem inventou os 

números! A hora da história é um momento de muita aprendizagem para a criança, leia para ela e chame a 

atenção da criança para a forma que a humanidade utiliza os números hoje em dia. Preste muita atenção pois 

em seguida teremos uma atividade referente a essa história. Boa leitura! 

 

                                    

 

                                                       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:  Leitura (práticas de leitura) 

OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente acumulado, fruição e entretenimento. 



 
 



 

 

ATIVIDADE 2 
Senhores pais ou responsáveis, após a leitura da história converse com a criança sobre como os homens 

inventaram e desenvolveram a escrita dos números, explique que utilizamos os números em diversas situações. 

Em seguida proponha montar com as crianças uma coleção de gravetos ou pedras como na história, com o 

objetivo de trabalhar a contagem oral.  

1. Devemos conversar com as crianças e estimular a confecção de uma coleção, explicar o que é 

colecionar, ou seja, juntar objetos semelhantes, em seguida saia à procura dos objetos que serão 

colecionados e monte a coleção e estimule seu filho(a) a contar os objetos na sequência numérica e 

auxilie quando necessário. 

2. Registro: Pedir para a criança desenhar aos objetos da coleção e registrar a quantidade com um 

desenho no quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS:  Contagem oral e emparelhamento. 
OBJETIVOS: Realizar a contagem oral em diferentes contextos, agrupar objetos por cor e forma. 

                                    

 

 

 

 

                                       

                      

 

 

 

 

 

 



ATIVIADE 3 

Vamos brincar de cientista! 

Senhores pais ou responsáveis, aprendemos na atividade na semana passada que o Planeta Terra é 

formado pelos seres vivos (seres humanos, plantas e animais), hoje iremos realizar uma experiência para 

analisar que os seres vivos necessitam de alimento, ar, água, luz do sol para crescer e se desenvolver. Essa 

experiência é para despertar a percepção sobre os fenômenos naturais e a relação que existe dos seres humanos 

com os demais seres vivos.  

Experiência da germinação de sementes - Para iniciar nossa investigação, iremos observar a 

germinação de sementes em vasos que receberão luz do sol e água e outro vaso que não receberá nem água e 

nem sol. Para que a criança possa entender que os seres vivos precisam e dependem de outros elementos da 

natureza assim como os seres humanos. Para a experiência da germinação utilizaremos feijão ou semente de 

girassol que tem uma germinação mais rápida e será realizada durante toda a semana.  

Materiais necessários: 2 vasos com terra (pode ser de garrafa pet que é transparente), feijão ou 

semente de girassol.  

1. Pegue os vasos pequenos com terra e plante as sementes e regue a quantidade suficiente de água. Deixe 

um vaso num local que receba luz não muito forte e o outro coloque num lugar escuro que não receba 

a luz do sol. 

2. Todos os dias acompanhe com a criança o desenvolvimento dos vasos e regue apenas o que está no 

sol.  Logo ele estará grande! Observe com a criança o desenvolvimento do feijão comparando o que 

recebe luz do sol e água e o que não recebeu luz do sol e água. Converse com a criança que os seres 

vivos precisam para nascer e se desenvolver, assim como a semente de feijão, em obter água e sol, 

como todos os seres vivos precisam de cuidado. Precisam de um meio ambiente protegido e saudável.  

3. Em seguida peça para a criança registrar da sua experiência com um desenho do que ocorreu com os vasos 
e como ocorreu o seu desenvolvimento! 

               SEMENTE QUE RECEBEU SOL E ÁGUA                                    SEMENTE QUE NÃO RECEBEU SOL E ÁGUA 

  

 

 

         

 

 
   

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 e Fenômenos Naturais. 

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 

Queridos pais ou responsáveis, estamos aprendendo que moramos no Planeta Terra e dentro da cidade. Para 

explorar esse contexto precisamos de várias informações sobre a nossa cidade. Inicialmente converse com a 

sua criança e explique que moramos numa casa que fica num bairro, dentro da cidade. Estimule a observação 

da criança sobre o seu meio e entorno. Explique que a casa tem um número e a rua tem um nome, esse endereço 

serve para sabermos a localização de sua casa, da rua e do bairro. Essa atividade é muito importante, pois 

permite que a criança perceba a dimensão da cidade e entenda que todos temos um endereço. 

Meu endereço: Rua____________________________Nº___________Bairro:________________________ 

E para enriquecer mais esse aprendizado faça com ajuda de um adulto um desenho do seu bairro, rua e da sua 

casa. 

 

 

 

   

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. 


