
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII JARDIM IVONE

INFANTIL III
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO

B LUCIANE 10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Língua Portuguesa

CONTEÚDOS: Falar e escutar – A língua como instrumento de comunicação social; - Ampliação de
usos e contextos da linguagem oral.

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; - Participar de variadas situações de comunicação oral para interagir e expressar
desejos, necessidades e sentimento.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para o desenvolvimento da nossa atividade para a educação
infantil, convidamos os pais ou responsáveis a emprestar sua voz à criança, e realizar leituras por
diversas vezes do texto selecionado e preparado para atrair a atenção da criança e possibilitar a
ampliação do repertório vocabular.

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. Apresente as cores que foram
trabalhadas no texto.

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI/EMEII JARDIM IVONE

INFANTIL III
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO

B LUCIANE 10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Matemática

CONTEÚDOS: eixo grandezas e medidas – Capacidade: cheio e vazio

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade de matemática vamos desenvolver a
criatividade, a percepção, a coordenação motora ampla bem como habilidades cognitivas e visuais. Nesta
atividade, a criança pratica conceitos matemáticos, como noções espaciais, identificando se o recipiente
está cheio ou vazio.

Proponha à criança uma brincadeira com areia. Providencie baldes e potes de diferentes tamanhos que a
criança possa manusear. Peça para encha apenas os baldes menores com areia. Levante algumas questões
como: "Todos os baldes ou potes estão cheios?", "Quais estão vazios?", "Quais estão mais cheios?", etc.
Neste momento, incentive o diálogo para que a criança levante hipóteses. Em seguida, solicite que a
criança esvazie os baldes, colocando a areia dos baldes menores nos potes maiores (ou vice-versa).

Outra atividade ou brincadeira relacionadas ao conteúdo "cheio" e "vazio." Por exemplo, brinque de
encher potes de iogurte com papel picado, bolinhas de papel e palitos e, depois, esvazie-os. Brinque de
encher bexigas e depois esvaziar (nunca deixe a criança brincar com a bexiga sem a supervisão de um
adulto).



Para finalizar peça para que a criança observe os desenhos das cestas. Pergunte qual cesta está cheia e
qual está vazia. Pergunte também o que tem na cesta cheia. Em seguida, solicite que pinte a cesta que
está cheia.

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.



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

INFANTIL III TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
B LUCIANE 10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Ciências da Natureza

CONTEÚDOS: Eixo Seres Vivos – os animais

OBJETIVOS: Apresentar o reino animal

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Na semana passada apresentamos o reino vegetal para as
crianças e nessa vamos trabalhar o reino animal. O Reino Animal desperta grande interesse nas crianças,
e por ser um mundo cheio de descobertas interessantes, os pais ou responsáveis podem aproveitar essa
curiosidade dos pequenos e propor atividades de aprendizado sobre vários animais e o seu habitat.
Os animais têm uma grande importância no mundo cotidiano das crianças, pela sua presença através de
histórias, desenhos animados e por todos os lugares da vida por onde andam. Precisamos levar a
aprendizagem do conhecimento ao respeito com os animais, que são seres vivos importantes para o
nosso planeta e para o homem, como componentes da Natureza.



Vamos cantar um pouco?

Se for possível a reprodução do vídeo indicado a seguir tenho certeza de que a criança irá aprender e se
divertir.
Os Animais para crianças - vocabulário - animais selvagens, animais da fazenda e animais aquáticos
https://youtu.be/yFkpx-ICTPw

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 aprender sobre o reino animal

https://youtu.be/yFkpx-ICTPw


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

INFANTIL III TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
B LUCIANE 10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:

ÁREA: Música

CONTEÚDOS: Apreciação musical e contextualização: Gêneros musicais - Música Clássica; Música Infantil;
Música Popular Brasileira.

OBJETIVOS: Conhecer a música em sua diversidade de gêneros para ampliação de repertório e apropriação de
noções básicas sobre os códigos musicais, desenvolvendo o senso estético e a autoria.
Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a música como produto
histórico-cultural

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para a atividade de música apresente para a criança o poema que
pode ser apreciado pela leitura e pela música na obra de Vinícius de Morais, A Casa, é uma das canções infantis
mais conhecidas do país. O poema foi musicalizado e gravado da forma como conhecemos hoje em parceria com o
cantor Toquinho.

A casa

Era uma casa
Muito engraçada
Não tinha teto
Não tinha nada
Ninguém podia
Entrar nela, não
Porque na casa
Não tinha chão
Ninguém podia
Dormir na rede
Porque na casa
Não tinha parede
Ninguém podia
Fazer pipi

Porque penico
Não tinha ali

Mas era feita
Com muito esmero
Na Rua dos Bobos
Número zero



Se for possível reproduza o vídeo abaixo para a criança
A casa - Vinicius de Moraes (videoclipe)
https://youtu.be/jb5z-_TyJfw

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 entendeu do
poema de Vinícius de Moraes, A casa.

https://youtu.be/jb5z-_TyJfw

