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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII JARDIM IVONE  

   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 24/05/2021 a 28/05/2021 

   

NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Falar e escutar – Jogos verbais - parlendas.  

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: É muito comum que os pais ou responsáveis cantem canções 

para ajudar a criança a dormir. O que muitos não sabem é que esse ato corriqueiro pode ser considerado 

um jogo verbal, atividade que ajuda a desenvolver a memória e, mais tarde, a oralidade. Existem 

diversos jogos verbais que podem ser aplicados no cotidiano das crianças. Para nossa semana de 

atividades vamos explorar uma parlenda, repetindo diversas vezes para a criança ampliar seu 

vocabulário, palavras, memória e pronúncia, valorizando o aspecto lúdico e criativo da linguagem.  

As parlendas são combinações de palavras com temática infantil, que fazem parte do folclore brasileiro. 

Passadas de geração em geração, as parlendas são rimas usadas como brincadeira pelas crianças. 

Os pais ou responsáveis poderão utilizar as parlendas aqui propostas ou explorar as comuns no meio 

familiar. 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 
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NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: eixo grandezas e medidas – Massa: Leve ou pesado  

OBJETIVOS: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não 

necessariamente convencional, quantificando o mundo que nos rodeia. Acreditar em suas próprias 

estratégias e na sua confiança para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos 

prévios.  

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nesta atividade, a criança vai praticar conceitos 

matemáticos, como noções de massa, identificando se o objeto é leve ou pesado.  

Os pais ou responsáveis devem separar diversos objetos com massas diferentes, podem ser pedras, brinquedos da 

criança ou qualquer outro disponível em casa, sempre supervisionando para garantir a segurança. Disponha os 

objetos escolhidos próximo à criança e peça que ela os pegue e responda se é leve ou pesado. Faça 

questionamentos sobre o que é leve e o que é pesado para ela. Utilize imagens de animais e pergunte se é leve ou 

pesado.  

Se for possível reproduza o vídeo proposto para a criança  

Oddbods Apresenta: Antiks | Peso-Pesado! | Desenhos Animados Divertidos 

https://youtu.be/fvY8JRvkPZk 

 

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. 

 

 

https://youtu.be/fvY8JRvkPZk
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NOME DO ALUNO:  
    

 

ÁREA: Ciências da Natureza 

 

CONTEÚDOS:  Eixo Ambiente – água 

 

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 DA ATIVIDADE:  Para desenvolver o eixo ambiente e apresentar os conceitos 

de água os pais ou responsáveis iniciam uma conversa com a criança problematizando temas relevantes. 

Por exemplo, pergunte para a criança: De onde vem a água? Toda água serve para beber? De que modo a 

utilizamos no nosso cotidiano para suprir nossas necessidades? Quem possui acesso à água nesta 

sociedade? O que nossa sociedade pode fazer para que a água não falte? A água tem cor, cheio e sabor? 

Após esse momento de conversa proporcione, de forma consciente, brincadeiras com água, jogos 

molhados, banhos de regadores, de bacias, bexigas com águas, a fim de que percebam o estado líquido e 

a temperatura ambiente. 

A proposta de brincadeira para esse momento é “espreme esponja”, para isso vamos precisar de uma 

esponja, um balde vazio e um balde cheio de água. Organize em um espaço adequado antiderrapante e 

encharque a esponja no balde cheio de água e esprema no balde vazio para dispensar a água. Entregue a 

esponja para a criança e deixe que ela termine o processo, retirando a água de um balde e levando para o 

outro.  

 

 
 
 

 

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 a água. 
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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:  Nessa atividade vamos aproveitar o tema abordado na aula de 
ciências da natureza para apresentar a música De gotinha em gotinha do Palavra Cantada e explorar e ampliar o 

conceito de água.   

 

Se for possível reproduza o vídeo abaixo para a criança  

Palavra cantada Gotinha em gotinha 

https://youtu.be/Esk2nYeg0dc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Esk2nYeg0dc


 

 

 

De Gotinha em Gotinha 

Palavra Cantada 

 

Ze Tatit / Sandra Peres 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

De gotinha em gotinha 

Brilha no orvalho da manhã 

De gotinha em gotinha 

Limpa o oceano de amanhã 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

De gotinha em gotinha 

Brilha no orvalho da manhã 

De gotinha em gotinha 

Limpa o oceano de amanhã 

É pra cuidar, purificar 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

Era uma vez uma gotinha de água 

Redondinha e bonitinha 

Um dia ela tava tomando banho de sol 

E a coitadinha que já era pequenininha 

Foi encolhendo, encolhendo até que puf! Sumiu 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver, água 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de vida pra viver, água 

Água 

Fonte: Musixmatch 

 

 

 

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 da 

música Gotinha em gotinha do Palavra Cantada, composição de  Ze Tatit / Sandra Peres. 

 


