
                                                                                                                                         

   INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Ciências da Sociedade 

CONTEÚDOS Identidade 

OBJETIVOS Nome e sobrenome, Diferenças individuais, História pessoal e coletiva. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 1 

Senhores pais ou responsáveis, estamos aprendendo a história de nossa cidade e já 

aprendemos que um dos significados da palavra Bauru é CESTO DE FRUTA, pensando nisso 

gostaríamos que pesquisassem o significado do nome de seu filho(a). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Agora com ajuda de um adulto escreva o seu nome e o sobrenome do seu filho(a). Explique 

que o sobrenome faz parte do seu nome. Em seguida leia a poesia a abaixo.  

ESCREVA O SEU NOME E SOBRENOME.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 



ÁREA Arte Visuais 

CONTEÚDOS Fazer Artístico 

OBJETIVOS Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

Senhores Pais ou responsáveis, essa semana iremos explorar a pintura utilizando os pincéis e 

também os dedos e como ferramenta de pintura, utilizando tinta guache proponho fazermos 

uma pintura bem linda da nossa cidade de Bauru. Explore o lugar aonde você viva, os lugares 

preferidos da cidade e faça uma pintura. Lembrando que semana passada nos apreciamos as 

obras da pintora Tarsila do Amaral. E para servir de inspiração segue abaixo mais quadros da 

Tarsila que ela fez sobre sua infância na fazenda dos pais e obras sobre a cidade de São Paulo.  

 

                            O MAMOEIRO                                O VENDENDOR DE FRUTAS 

 

           O TOURO                                   MORRO DA FAVELA  

 

 



 

 

ÁREA Ciências Naturais 

CONTEÚDOS Seres Vivos 

OBJETIVOS Identificar as características dos seres vivos – Animais do cerrado. 

Nome do(a) aluno(a): ___________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 

Senhores pais e responsáveis, essa semana iremos estudar e conhecer as características dos 

animais do cerrado que são animais que vivem na nossa região. Você já reparou que no 

brasão de Bauru tem uma onça, ela é a suçuarana, espécie que existe em nossa região.  Na 

nossa cidade a vegetação tem o nome de cerrado, ela é a casa de várias espécies de animais, 

se você já foi ao Zoológico ou ao Horto florestal de Bauru, você já conheceu alguns 

aspectos do Cerrado. Suas árvores de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e 

arbustos. Ela é muito importante para a manutenção das águas e que a torna detentor do 

título de berço das águas brasileiras.  Vamos conhecer alguns animais do cerrado:  

   

          TATU                                                     ANTA                            SUÇUARANA 

 

           LOBO-GUARÁ                               TUCANO                        TAMANDUÁ MIRIM 

TAREFA: Pesquise imagens dos animais do cerrado, pode ser recorte de jornais, 

revistas e da internet, tragam para a escola para fazermos uma atividade.  

 

 



ÁREA Cultura Corporal 

CONTEÚDOS Brincadeiras de Imitação/criação de formas artísticas. 

OBJETIVOS Criar e apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais.  

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 

Vamos brincar de imitar os animais e utilizando os movimentos da yoga. Essa 

brincadeira além de divertida é um desafio corporal, estimula a criança a criar formas 

artísticas e movimentos corporais. Na imagem abaixo segue alguns movimentos 

inspirados nos movimentos dos animais e outras situações, prepare um lugar calmo e 

brinque com a criança de imitar as figuras sugeridas assim como os sons dos animais. 

Boa diversão!  

 

 


