
  
 

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 Identidade, Grupo sociais e Instituição escolar. 

OBJETIVOS Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e 
semelhanças que permeiam as relações sociais. 

ATIVIDADE 1 

Essa é a nossa escola EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO que foi a primeira escola de Educação 

Infantil de Bauru, ela tem esse nome em homenagem ao professor e jornalista Stélio 

Machado Loureiro. Você já observou o que tem na sua escola? 

 

                                    Abaixo faça um lindo desenho da sua escola. 
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INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Matemática 

CONTEÚDOS Espaço e grandezas 

OBJETIVOS Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras 
(forma, tamanho e posição). 

ATIVIDADE 2 

Hoje iremos identificar as figuras geométricas, mostre para a criança as figuras geométricas e 

identifique cada uma pelo seu nome. 

 

 

 

 

   Quadrado                             Círculo                             Retângulo                        Triângulo  

Vamos brincar de Caça ao tesouro! Procure na sua casa objetos que tenham as formas 

geométricas apresentadas (quadrado, círculo, retângulo e triângulo), em seguida desenhe as 

formas que você encontrou numa folha como na imagem abaixo, você pode ainda pintar as 

formas geométricas ou colar papel picado dentro delas. Essa atividade é muito importante para 

a criança observar as formas ao seu redor, chame a atenção da criança para o formato de outros 

objetos da casa como: mesa, porta, janela, prato, bola, pneu, etc. Boa atividade! 
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INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS O Universo. 

OBJETIVOS Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem 
como sua influência nos elementos que constituem a vida em nosso 
planeta. 

ATIVIDADE 3 

Aprendemos que o Sol é uma estrela gigante e sua importância para a vida na Terra. Agora 

aprenderemos que todos os planetas giram ao seu redor (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). Observe a disposição dos planetas em relação ao Sol e as 

suas cores. Se puder assistam ao vídeo: O grande Astro no link a seguir - 

https://youtu.be/nJV4JFWbVg8 

 

 

 

 

https://youtu.be/nJV4JFWbVg8
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TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Artes Visuais 

CONTEÚDOS Fazer Artístico 

OBJETIVOS Experimentar, explorar e se apropriar de diferentes suportes – 
tradicionais e alternativos- na realização de trabalhos expressivos. 

ATIVIDADE 4 

Para que esse aprendizado sobre o sistema solar seja mais significativo proponho fazermos um 

móbile do sistema solar que poderá decorar seu quarto e aprenderá a disposição dos planetas em relação 

ao sol. Matérias necessários: Tesoura, lápis de cor, linha/barbante e cabide de roupa.  Modo de fazer: 

Pinte os planetas que estão na página seguinte, recorte, passe a linha ou barbante em uma das 

extremidades dos planetas em seguida amare no cabide de roupa de acordo com a sequência da página. 

Está pronto seu mobile. Agora é só você pendurar e observar os planetas. Tire foro e mande para sua 

professora! Boa atividade. 
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