
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII JARDIM IVONE

INFANTIL III
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO

B LUCIANE 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Língua Portuguesa

CONTEÚDOS: Práticas de leitura; função social da leitura, como forma de comunicação e como
apropriação da cultura historicamente acumulada; leitura como fruição e entretenimento; diferentes
gêneros e portadores textuais; nome próprio – identificação; linguagem verbal e não verbal; leitura
intuitiva (leitura com base em imagens); ideias principais (significado/significação).

OBJETIVOS: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo, elaboração
de ideias, registro e transmissão de conhecimento e de auto regulação da conduta, desenvolvendo
gradativamente as capacidades de ouvir e falar, ler e escrever e de comunicar e interpretar ideias, tendo
em vista seu máximo desenvolvimento afetivo-cognitivo. - Garantir a aquisição do sistema de escrita
como conhecimento historicamente acumulado, fruição e entretenimento. - Ler e interpretar texto tanto
nos aspectos não verbais quanto nos aspectos verbais, relatando e argumentando sua compreensão sobre:
personagens, enredo da história, gêneros textuais.- Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas
características, utilizando-os nas diversas situações comunicativas. - Mobilizar a atenção da criança para
as relações entre fonemas (sons) e grafemas (letras).

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: O trabalho com leitura é imprescindível para a apropriação
de conhecimentos, pois a prática de ler e ouvir diversos gêneros discursivos mobiliza na criança o
desenvolvimento do autocontrole da conduta, aprimorando a atenção voluntária, o pensamento, a
memória verbal e a imaginação, que são funções psíquicas superiores essenciais no processo de
aprendizagem, além de aguçar o interesse pelos livros e a busca constante pelo conhecimento.

Para o desenvolvimento da nossa atividade para a educação infantil, convidamos os pais ou responsáveis
a emprestar sua voz à criança, realizando leituras selecionadas e preparadas com o objetivo de atrair o
pequeno leitor e também possibilitar o encorajamento para lidar com os diversos conflitos emocionais
vivenciados no seu cotidiano, pois a leitura permite conhecer o mundo, conhecer-se e, a partir disso,
inserir-se como sujeito para a transformação da realidade.

Ao final da leitura sugiro começar uma boa conversa sobre o que foi lido, pergunte a criança sobre as
emoções que a história proporcionou o que fez rir e o que fez ficar triste. Incentive a criança a fazer a
leitura da história através da observação das belas figuras. A leitura de imagens na Educação Infantil é
fundamental para as crianças, pois possibilita reflexões sobre as informações adquiridas e auxilia na
aprendizagem de forma lúdica.

Para registrar esse momento de aprendizagem e interpretação, entregue a criança uma folha e qualquer



riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no
papel o que a criança aprendeu, faça questionamentos sobre o que ela vai desenhar e sobre suas escolhas
durante as respostas do Você troca.

Para nossa atividade será usada recortes do livro VOCÊ TROCA? de Eva Furnari da editora Moderna

VOCÊ TROCA?





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII JARDIM IVONE

INFANTIL III
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO

B LUCIANE 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Matemática

CONTEÚDOS: Contato e utilização de noções básicas de quantidade: muito/pouco, mais/menos,
um/nenhum/muito; - Contagem oral em contextos diversos; - Leitura de números em diferentes
situações.

OBJETIVOS: - Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, entendendo-o
como uma conquista da humanidade; - Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números,
explorando-o em diferentes contextos; - Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as
informações que contêm

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Quando as crianças pequenas aprendem o nome dos
números, inicialmente não os relacionam às quantidades específicas: não há sequer um significado
matemático associado ao número. Há uma diferença entre recitar a sequência numérica e a contagem de
objetos. A recitação numérica corresponde a dizer uma série de números fora de uma situação de
enumeração. Recitar uma série numérica possibilita que as crianças pensem sobre as regras que
organizam o nosso sistema de numeração.

Contar é controlar quantidades e isso possibilita à criança trabalhar com o aspecto cardinal e com o
aspecto ordinal do número.

Para apresentar os números e a noção de quantidade para as crianças separei uma atividade lúdica porque
criança aprende a contar contando.

Precisaremos de 05 garrafas plásticas marcadas cada uma com um número (de 1 a 5). Cada número
marcado na garrafa deverá ter uma cor. Separe pequenas bolinhas nas cores escolhidas (você pode tornar
a atividade ainda mais interativa pedindo à criança para fazerem bolinhas de papel crepom).

Em seguida, distribua as garrafas e fale para a criança colocar dentro de sua respectiva garrafa, bolinhas
na cor correspondente e na quantidade indicada pelo número.



Durante a atividade converse com a criança e mostre que o número está relacionado a quantidade de bolinhas que
deverão ser depositadas no recipiente. Converse com ela sobre a quantidade, mostre que o número cinco possui
mais bolinhas do que o número dois, assim ela vai adquirindo noções de quantidade.

Fica como dica trabalhar os números até dez, assim ampliando as noções numéricas.

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, entregue a criança uma folha e qualquer riscador que
tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel o que aprendeu,
peça para ela fazer bolinhas representando uma determinada quantidade, por exemplo quantas bolinhas tem o
número dois?



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI/EMEII JARDIM IVONE

INFANTIL III TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
B LUCIANE 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Ciências da Natureza

CONTEÚDOS: Eixo Seres Vivos – os vegetais

OBJETIVOS: Apresentar o reino vegetal

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para essa semana vamos explorar um pouco mais sobre
Seres Vivos, já realizamos uma atividade em que a criança aprendeu a diferenciar um ser vivo de outro
não ser vivo. Nessa semana vamos conversar sobre os seres vivos do reino vegetal.
Sabemos que conhecer todos os seres vivos é uma tarefa difícil, porém é importante para as crianças
saberem que os seres vivos estão divididos em dois grupos: animal e vegetal.
Todos os seres vivos possuem ciclos de vida parecidos, eles basicamente nascem, crescem, reproduzem e
morrem, é a lei da natureza.
Na última aula de Ciências da natureza nossa proposta foi o cultivo de um pé de feijão para que a criança
acompanhasse o desenvolvimento do ciclo de vida de um ser vivo, agora os pais ou responsáveis podem
recordar e falar que aquele pé de feijão pertence ao reino vegetal.
De forma geral, os seres vivos se diferenciam dos objetos que não têm vida por serem capazes de agir ou
reagir diante das circunstâncias do ambiente.
Conte para a criança que costumamos chamar os vegetais de plantas. Algumas plantas vivem na terra.
Outras crescem na água ou apoiadas em outras plantas e que elas produzem parte do oxigênio que
respiramos. Para se desenvolver, a maioria das plantas precisa de ar, água, luz, calor e terra fofa. Existem
vegetais nos mais variados ambientes.
Apresente para a criança a imagem abaixo com diferentes tipos de vegetais para que ela observe e depois
a convide para identificar os vegetais presentes no ambiente da sua casa.



Para registrar esse momento de aprendizagem e diálogo entregue a criança uma folha e qualquer riscador que tiver
em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel o que acabou de ouvir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI/EMEII JARDIM IVONE

INFANTIL III TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
B LUCIANE 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Música

CONTEÚDOS: Eixo Música como linguagem: improvisação, interpretação, composição e registro (não
convencional).

OBJETIVOS: Desenvolver a imaginação e a autoria por meio do conhecimento e da experimentação, da
improvisação, interpretação, composição e registro

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade de música os pais ou responsáveis devem cantar
a música proposta. Para ajudá-los segue o link da música A Turma do Seu Lobato - Qual é a Letra do Seu Nome?
(Volume 3 - música infantil) https://youtu.be/CtOxUoEO4ks , se for possível sua reprodução cante e dance com a
criança.

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, entregue a criança uma folha e qualquer riscador que
tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel a letra do seu nome.

Qual é a Letra do Seu Nome?

COM ""A"" EU ESCREVO ALICE
COM ""B"" EU ESCREVO BINHO
COM ""C"" EU ESCREVO CLARA
COM ""D"" EU ESCREVO DAVI
COM ""E"" EU ESCREVO ENZO
COM ""F"" EU ESCREVO FLÁVIA
COM ""G"" EU ESCREVO GUILHERME
COM ""H"" EU ESCREVO HELENA
TODOS ESSES NOMES COMEÇAM
COM UMA LETRA
QUAL É A LETRA DO SEU NOME?
TODOS ESSES NOMES COMEÇAM
COM UMA LETRA
QUAL É A LETRA DO SEU NOME?
COM ""I"" EU ESCREVO ISABELA
COM ""J"" EU ESCREVO JOCA
COM ""K"" EU ESCREVO KAUÃ
COM ""L"" EU ESCREVO LILICA
COM ""M"" EU ESCREVO MIGUEL
COM ""N"" EU ESCREVO NINA
COM ""O"" EU ESCREVO OLÍVIA
COM ""P"" EU ESCREVO PEDRO
TODOS ESSES NOMES COMEÇAM
COM UMA LETRA
QUAL É A LETRA DO SEU NOME?

https://youtu.be/CtOxUoEO4ks


TODOS ESSES NOMES COMEÇAM
COM UMA LETRA
QUAL É A LETRA DO SEU NOME?
COM ""Q"" EU ESCREVO QUERUBIM
COM ""Q"" EU ESCREVO QUERUBIM
COM ""R"" EU ESCREVO RAFAELA
COM ""S"" EU ESCREVO SOFIA
COM ""T"" EU ESCREVO THOMAS
COM ""U"" EU ESCREVO ÚRSULA
COM ""V"" EU ESCREVO VALENTINA
COM ""W"" EU ESCREVOWILLIAM
COM ""X"" EU ESCREVO XAVIER
TODOS ESSES NOMES COMEÇAM
COM UMA LETRA
QUAL É A LETRA DO SEU NOME?
TODOS ESSES NOMES COMEÇAM
COM UMA LETRA
QUAL É A LETRA DO SEU NOME?
COM ""Y"" EU ESCREVO YURI
PRA ACABAR TÁ FALTANDO UMA LETRA
A LETRA QUE TERMINA O ABECEDÁRIO
ESSA LETRA SE CHAMA ""Z""
COM ""Z"" EU ESCREVO ZECA
EU ESCREVO ZECA
EU ESCREVO ZECA


