
                                                                                                                                         

 

   INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

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. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 1 

Semana passada a nossa cidade de Bauru fez 125 anos e nos conhecemos 

alguns lugares importantes da cidade.  

Pesquise fotos e imagem de Bauru, pode ser recorte de jornais e revistas 

ou fotos da internet que mostrem a cidade de Bauru ou alguns de seus 

símbolos e tragam para a escola para fazermos uma atividade.  

Agora vamos conhecer os símbolos oficiais da cidade de Bauru.   

 

                                                             BRASÃO DA CIDADE 

Você já reparou que no seu uniforme tem o nome e o brasão da cidade de Bauru. Ele 

está em todos os documentos oficiais. 

 

 

                                                            BANDEIRA DE BAURU 

A bandeira é obrigatória em todas as comemorações cívicas em nossa cidade. 

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 
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ÁREA Matemática 

CONTEÚDOS Números 

OBJETIVOS Reconhecer sistema de numeração e a importância cultural dos 
números, entendendo-o como uma conquista da humanidade. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

Nesta atividade iremos aprender sobre o funcionamento do calendário, 

converse com a sua criança sobre a importância do calendário, explique 

que ele serve para marcamos os dias e os meses do ano, explique que ele 

marca os dias da semana, os aniversários e compromissos. Hoje em dia 

temos até calendário no celular. Se possível pegue um calendário e 

coloque em um lugar de fácil acesso para a criança poder marcar e 

acompanhar os dias da semana, se possível faça essa atividade 

diariamente. 

Agora escreva o seu nome e a sua data de nascimento. 

Nome:__________________________________________________________ 

Data do nascimento:  

Dia _______ Mês____________ Ano: ________________________ 

Marque no calendário abaixo o dia do seu aniversário. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31  
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ÁREA Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS Escrita  

OBJETIVOS Conhecimento e grafia das letras do alfabeto. 

Nome do(a) aluno(a): ___________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 

Hoje vamos conhecer algumas parlendas e trava línguas. Esse é um jogo de 
palavras de frases curtas, engraçadas e rimadas que fazem parte da cultura 
popular. Peço que faça uma pesquisa na sua casa (família) e pergunte se 
conhecem alguma trava língua.  
Desenvolvimento da atividade: Leia para a criança a parlenda em seguida mostre 
ela escrita e explique que algumas letras tem sons parecidos. Em seguida 
apresente para a criança as vogais (A, E, I, O, U) peça para a criança circular ou 
pintar as letras (A, E I, O, U), que aparecem nas brincadeiras cantadas, explique 
que essas são as vogais do nosso alfabeto. 
 

O SABIÁ NÃO SABIA 

QUE O SÁBIO SABIA 

QUE O SÁBIA NÃO 

SABIA 

ASSOBIAR. 

 

BAMBALALÃO, 

SENHOR CAPITÃO 

ESPADA NA CINTA 

SINETE NA MÃO. 

 

 

 

 

 

MEIO DIA, MACACO 

ASSOBIA 

PANELA NO FOGO 

BARRIGA VAZIA 
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ÁREA Cultura Corporal 

CONTEÚDOS Brincadeiras de Destreza Corporal 

OBJETIVOS • Dominar ações corporais. 

• Aceitar e compreender as regras do jogo 

• Aceitar desafiar-se corporalmente. 

Nome do(a) aluno(a): 

____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 

Senhores pais ou responsáveis, aproveitando que estamos nas Olimpíadas sugerimos 

que conversem com a criança e explique o que são as Olimpíadas, que são jogos de 

competição de diversas modalidades que acontecem de 4 em 4 anos e reúnem atletas 

de todos os lugares do Mundo.  E neste ano ela é realizada na cidade de Tokio no 

Japão.  Explique que esse é o símbolo das Olimpíadas . No desenho abaixo 

apresentamos algumas modalidades dos jogos olímpicos.  

 

Vamos brincar de Olimpíadas: Escolha uma brincadeira e brinque com seu filho (a). As 

brincadeiras são importantes para o desenvolvimento infantil e ajudam a criança a ter 

mais domínio sobre o seu corpo e se desafiar.  

Sugestão de brincadeiras:  

• Salto em distância: Marque uma linha no chão para a criança ter um desafio e vá 

aumentando a distância. 

• Campeonato de aviãozinho: Ganha quem fizer o aviãozinho de papel voar mais 

longe.  

• Pular corda: Ganha quem pular mais vezes. 

• Encher bexiga: Ganha que encher as bexigas mais rápido. 

• Basquete: Faça bolinha de papel e arremesse num cesto. 

• Futebol: Com uma bola organize uma partida em família. 

• Tiro ao alvo: Empilhar determinada quantidade de objetos, pode ser lata de leite. 

Ganha quem derrubar mais com uma bolinha de meia.  

• Arremesso: Pegue uma bola de meia ou um saco com areia e tente arremessar o 

mais longe possível.  

 


