
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Ciências da Sociedade 

CONTEÚDOS Eixo: Tempo histórico e espaço geográfico 

OBJETIVOS Noção de temporalidade e cronologia 

 

 Atividade 1  

Explique para sua criança que assim como nós a cidade também faz aniversário, neste 

ano ela completa 125 anos de existência. Para comemorar o aniversário de Bauru faça 

um desenho no quadro abaixo de um bolo de aniversário para Bauru, não esquecendo 

das velas que representam a idade da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senhores pais ou responsáveis,  

Esta semana vamos aprender um pouco sobre a nossa cidade de Bauru, já aprendemos 

que moramos numa casa, em um bairro e agora aprenderemos sobre a história da nossa 

cidade, aproveitando que no dia 1º de agosto comemoramos o aniversário de Bauru.  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Ciências da Sociedade 

CONTEÚDOS Localização geográfica e pontos de referência 

 
OBJETIVOS 

Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do 
processo dinâmico das relações humanas em diferentes tempos 
históricos. 

 

 Atividade 2  

 

 

A nossa cidade tem lugares lindos, vamos fazer uma viagem por alguns lugares 

importantes e conhecer um pouco mais da cidade. 

   

 

  

 

 

Senhores pais ou responsáveis,  

ZOOLÓGICO JARDIM BOTÂNICO 

PARQUE VITÓRIA RÉGIA MUSEU HISTÓRICO FERROVIÁRIO 
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Agora desenhe o seu lugar favorito da cidade de BAURU. 
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Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Cultura corporal 

CONTEÚDOS Brincadeiras de situações opositivas 

OBJETIVOS Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações 
corporais de natureza lúdica. 

 

 Atividade 3  

 

É uma tradição em nossa cidade que no dia do seu aniversário a população comemore 
soltando pipa no Parque Vitória Régia. Por isso, proponho uma atividade divertida para 
toda a família. Vamos soltar pipa no parque!  
Vocês podem confeccionar a pipa ou capucheta conforme modelo a baixo. Essa 
brincadeira é muito popular em nosso país e em todo o mundo.  
Capucheta é um tipo de pipa de papel sem varetas, muito fácil e simples de fazer. Ela é 
perfeita para ser empinada e garante uma boa diversão.  
 

  

Para empinar a pipa é preciso ter domínio corporal e muito equilíbrio. O objetivo é 
manter a pipa no ar pelo maior tempo possível. Vale soltar a criatividade para montar 
pipas coloridas e diferentes. Use papéis coloridos ou sacolas plásticas em tiras para fazer 
a rabiola, pipas mais simples podem ser feitas com jornal, barbante e sem varetas.  

 

Senhores pais ou responsáveis,  

Materiais necessários: 
▪ Folha sulfite colorida 
▪ Carretel de linha ou barbante 
▪ Tesoura 
Modo de fazer: 
Dobre as laterais da folha sulfite e faça um furo em cada 
extremidade. 
Na sequência, amarre a linha nos furos.  
Sua capucheta estará pronta para ser empinada! 
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Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS Escrita 

OBJETIVOS Conhecimento e grafia das letras do alfabeto – caracterização gráfica 

 

 Atividade 4  

 

Vamos brincar de jogo da memória do alfabeto, a brincadeira é uma forma lúdica de 
apresentar o alfabeto para as crianças, essa atividade é muito importante pois as 
crianças já começaram reconhecer as letras do seu nome próprio, o objetivo dessa 
atividade é apresentar as letras do alfabeto e fazer uma relação da letra com as 
ilustrações.  
Desenvolvimento da atividade – cole a cartela do alfabeto ilustrado num papel grosso 
e recorte.  
Regra do jogo - Cada participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos 
as vejam. Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par 
e jogar novamente. Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente 
sendo passada a vez ao participante seguinte. 

 
 

Senhores pais ou responsáveis,  
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