
PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
B - TARDE DANIELLY 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

Dia 1 - Língua Portuguesa – Oralidade-leitura

CONTEÚDO: Jogos verbais

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório vocabular;
Expressar-se por meio da linguagem oral organizando ação e pensamento, com coerência e domínio
progressivo.

Desenvolvimento:

Iniciar a atividade, assistindo ao vídeo: “As letras falam", disponível no link: https://youtu.be/pBsfpU9zWNI

Atividade:

Agora vamos brincar de bingo de letras?

Vamos ver se você consegue acertar o nome/som das letras.

Agora, chame a família toda para brincar. Quem será que vai ganhar?

Registro:

https://youtu.be/pBsfpU9zWNI


Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp.

Dia 2 – Música – Som e Música

CONTEÚDO: Elementos do som/elementos da música

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes Fontes sonoras, elementos do som e da música para desenvolver
funções psíquicas, em especial a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os códigos musicais.

Desenvolvimento: Explicar para a criança que todas as músicas seguem um ritmo. Ritmo é um padrão que organiza os
sons. Uma música pode ser criada, por exemplo, com os estalos dos dedos ou com palmas, desde que seja criado um
ritmo, ou seja, um padrão sonoro regulado no decorrer de um período de tempo.

Vamos seguir uma música com um fluxograma baseado no nosso corpo?

Acompanhe o musicograma fazendo os movimentos pedidos.

*Obs: quando o desenho for pequeno, a intensidade da batida é fraca, quando for maior, a intensidade é forte.

Atividade: assista ao vídeo com as musicograma, disponível no link: https://youtu.be/6UYnHJqo7_4

Registro:

Favor enviar o vídeo da criança fazendo as batidas no grupo do WhatsApp.

https://youtu.be/6UYnHJqo7_4


Dia 3 – Matemática – Grandezas e medidas

CONTEÚDO: Medidas convencionais e não convencionais

OBJETIVO: Estabelecer relações entre objetos comparando os de acordo com o padrão não necessariamente
convencional, quantificando o mundo que nos rodeia

Desenvolvimento: Iniciar uma conversa perguntando se ela sabe o que são medidas.

Em seguida trabalhar os conceitos de dimensão, massa, capacidade e temperatura.

Ler o livro: cachinhos dourados e os 3 ursos, disponível no link:
https://pt.slideshare.net/mobile/francacelio17/cachinhos-dourados-e-os-tres-ursos

Atividade:

Dar à criança os seguintes comandos – pegar:

2 objetos - um pequeno e um grande (noções de dimensão);

2 objetos – um leve e um pesado (noções de massa);

2 objetos – um cheio de alguma coisa e um vazio (noções de capacidade);

Mostrar 2 lugares que podemos ter as temperaturas: quente e frio (noções de temperatura)

Desenhe os objetos escolhidos.

Registro:

Favor enviar a foto da atividade no grupo do WhatsApp.

https://pt.slideshare.net/mobile/francacelio17/cachinhos-dourados-e-os-tres-ursos


Dia 4 – Ciências da Natureza – Ambiente e fenômenos naturais

CONTEÚDO: Paisagem

OBJETIVOS: Conhecer os principais constituintes e fenômenos da natureza constitutivos dos ecossistemas e as
transformações que decorrem de suas interações e da intervenção do ser humano.

Desenvolvimento:

Iniciar uma conversa com a criança, perguntando se ela sabe o quanto os seres humanos não respeitam a natureza, que
consumismo excessivo tem prejudicado o meio ambiente e que todos os recursos naturais (plantas, animais, água, etc.
estão sendo utilizados de maneira irresponsável ao ponto de que muitos recursos estão escassos, alguns animais estão
em extinção e muitos rios estão poluídos.

Infelizmente nos esquecemos de nossas origens indígenas. Os índios sempre tiveram e ainda hoje tem um grande
respeito pela natureza e são verdadeiros guardiões dela. Mas o que podemos reaprender com eles e porque é
importante sempre lembrar dos índios e valorizar sua cultura?

Assista ao vídeo sobre a vida dos índios, disponível no link: https://youtu.be/zopOkwFoEhQ

19 de abril – dia do índio.

Atividade

Desenhar o que você aprendeu sobre a vida dos índios.

Registro:

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp.

https://youtu.be/zopOkwFoEhQ

