
 

                                                                                                                                         

   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 

Senhores pais ou responsáveis, em uma atividade anterior pedimos que pesquisassem o 

significado do nome de seu filho(a), agora gostaria que vocês realizassem uma pesquisa sobre 

o significado do nome da cidade de BAURU. Você sabe o significado do nome da cidade de 

Bauru?  

➢ Nesta atividade de pesquisa é importante que a criança participe, explique para a criança 

o que significa realizar uma pesquisa e mostre que podemos pesquisar em livros e hoje 

temos uma excelente ferramenta de pesquisa que é a internet.  

➢ Após a pesquisa converse sobre o significado do nome de Bauru, qual a sua origem e 

quem foram os primeiros habitantes da cidade. 

Abaixo segue alguns sites interessantes que podem ser pesquisadas. 

https://www.achetudoeregiao.com.br/sp/bauru/historia.htm 

http://www.vivendobauru.com.br/sobre-bauru-2/ 

https://sites.bauru.sp.gov.br/museuhistorico/ 

Cole ou escreva abaixo o resultado da pesquisa: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 
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INFANTIL III – IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Música 

CONTEÚDOS Apreciação Musical e Contextualização 

OBJETIVOS Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo 
a música como produto histórico-cultural. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

Senhores Pais ou responsáveis, hoje iremos conhecer o famoso Poeta Vinícius de Moraes. Ele escreveu o 

livro A ARCA DE NOÉ. O Poetinha como era chamado carinhosamente era cantor e compositor e   

musicalizou o livro Arca de Noé. Nesta atividade leia as poesias a seguir e cante para seu(a) filho(a), 

explore as rimas e o ritmo das canções. Se for possível, vocês podem assistir no link a seguir um vídeo das 

músicas -  https://youtu.be/7-w3Dlm5OUM. A música é muito importante para o desenvolvimento infantil 

ela auxilia no desenvolvimento da linguagem, memória, ritmo e percepção auditiva. 

REGISTRO: Após ouvirem as músicas façam uma pintura com tinta guache. Explore o contexto das 

poesias e peça para a criança pintar os animais fazendo carimbos com as mãos, aproveite para trabalhar as 

cores das tintas.  Se possível também ouça as outras músicas do álbum com a seu filho(a). 

                         

O Pato  
 
Lá vem o pato 
Pata aqui, pata acolá 
Lá vem o pato 
Para ver o que é que há. 
O pato pateta 
Pintou o caneco 
Surrou a galinha 
Bateu no marreco 
Pulou do poleiro 
No pé do cavalo 
Levou um coice 
Criou um galo 
Comeu um pedaço 
De jenipapo 
Ficou engasgado 
Com dor no papo 
Caiu no poço 
Quebrou a tigela 
Tantas fez o moço 
Que foi pra panela. 
 

 

O Pinguim  
 
Bom-dia, Pinguim 
Onde vai assim 
Com ar apressado? 
 
Eu não sou malvado 
Não fique assustado 
Com medo de mim. 
 
Eu só gostaria 
De dar uma tapinha 
No seu chapéu de jaca 
Ou bem de levinho 
Puxar o rabinho 
Da sua casaca.  

 

 

 

 

As Borboletas  

Brancas 

Azuis 

Amarelas 

E pretas 

Brincam na luz 

As belas borboletas 

 

Borboletas brancas  

São alegres e francas 

 

Borboletas azuis  

Gostam muito de luz 

 

As amarelinhas  

São tão bonitinhas! 

E as pretas, então 

Oh, que escuridão! 

  

https://youtu.be/7-w3Dlm5OUM.


INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS Seres Vivos 

OBJETIVOS Conhecer as características dos seres vivos. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 

Vamos conhecer e aprender sobre os animais e seu habitat – pesquise com seu filho 

os tipos de animas e aonde eles vivem. Após a leitura mostre os tipos de animais para 

a criança e peça para ela nomear aonde eles vivem e seus nomes. 

➢ AO ANIMAIS TERRESTRES CRESCEM E VIVEM NA TERRA E USAM OS 

PULMÕES PARA RESPIRAR.  

➢ OS ANIMAIS AQUÁTICOS SE DESENVOLVEM E VIVEM NA ÁGUA. 

 

 

 

 



 

   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 Seres Vivos 

OBJETIVOS Conhecer as características dos seres vivos. 

ATIVIDADE 4 

Vamos conhecer e aprender sobre os animais e seu habitat.  

➢ Pesquise com seu filho os tipos de animas e aonde eles vivem. Após a 

leitura da atividade anterior, mostre os tipos de animais para a criança e 

peça para ela nomear aonde eles vivem e seus nomes. 

➢ Em seguida peça para desenhar ou procure imagens de animais 

terrestre e animais aquáticos, peça pra a criança recortar e cola no 

quadro abaixo.  

➢ Boa atividade! 

      ANIMAIS TERRESTRES                                                       ANIMAIS AQUÁTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


