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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 21/06/2021 a 25/06/2021 

   

NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Formas de comunicação escrita - Função social e comunicativa da linguagem escrita. 

Ideia de representação.  

OBJETIVOS: Desenvolver atividades de expressão corporal e artística precursoras da escrita. 

Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, comunicação, fruição, 

organização do próprio pensamento e do conhecimento historicamente acumulado, por meio da vivência 

das diferentes situações de uso social. - Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando 

códigos linguísticos. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Vamos iniciar nossa atividade com a ajuda da família para a leitura da história Reino das Letras. Esta 

história foi baseada na criação da professora Greice Amorim: "A magia do alfabeto", publicada em seu 

blog Cantinho Lúdico em 2008. 

O REINO DAS LETRAS 

Era uma vez, um reino encantado onde viviam a fada Rosa e todas as letras do alfabeto em um lindo 

castelo. Viviam felizes e brincavam muito.   

Perto dali, havia um outro castelo, muito bonito onde moravam a fada Azul e os números. 

Um dia, a fada Azul do castelo dos números convidou as letras para uma festa, mas a fada Rosa das 

letras não deixou que elas fossem, porque iria chover. 

Quando anoiteceu, algumas letras desobedientes (consoantes) saíram escondidas e foram à festa, e as 

outras ficaram pois estavam obedecendo à fada Rosa das letras. (vogais) 

Quando voltaram, caiu uma tempestade com raios e trovões. Um raio caiu perto da letra H e ela ficou 

muda! As outras letras ficaram muito assustadas. 

Ao chegarem no castelo, levaram uma bronca da fada Rosa! Ela disse: 

- Vocês não vão mais andar sozinhas! De agora em diante, vocês sempre estarão pertinho de alguma 

vogal. 

As consoantes aprenderam a lição, ficaram amigas das vogais, e estão sempre por aí escrevendo todas as 

palavras que conhecemos! 

E os números? Também vivem felizes "contando" tudo que existe no mundo! 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Agora utilizaremos o alfabeto para apresentar as letras do alfabeto para as crianças, se quiser pode 

recortá-las para separar as consoantes das vogais e mostrar quem elas são enquanto conta a história.  

Recordando, as vogais são as letras:  

 

 
 

As consoantes são as letras:  

 

 

 
 

Aproveite as letras do alfabeto e monte com a ajuda da criança o primeiro nome dela e cole abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: Números – contagem oral em contextos diversos; leitura de números em diferentes 

situações.  

OBJETIVOS: Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que contém. 

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade de matemática vamos aproveitar a 

história O reino das letras e apresentar os números para as crianças.  

 

 

 

 



Os pais ou responsáveis podem utilizar tampinhas de garrafas para mostrar a quantidade que cada 

número representa. 

 

Uma atividade que estimula a interação com os números de forma natural é a amarelinha! Um jeito fácil 

de fazê-la é colando fitas adesivas bem firmes no chão, onde cada quadradinho tenha um número...  

 

 

 

 

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. 
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NOME DO ALUNO:  
    

 

ÁREA: Ciências da Natureza 

 

CONTEÚDOS:   eixo ser humano - saúde e qualidade de vida 

 

OBJETIVOS:   Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da 

necessidade do conhecimento do corpo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade da semana será apresentado os sentidos 

do corpo humano, onde serão inseridas em seu vocabulário palavras novas e de difícil compreensão, 

portanto faremos experiências com as crianças para que elas se apropriem dos significados de cada uma. 

 

Vamos começar com o sentido do paladar e para isso explique que é um importante sentido do corpo 

humano que nos permite reconhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. A 

língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os gostos doces, salgados, amargos 

e azedos.  

Depois de mostrar as imagens e conversar com a criança ofereça alimentos de diferentes sabores e 

texturas, por exemplo: salgados, doces, azedos, mole, duro ou pastoso. 

 

 
 

Chegou a vez do olfato que tem como principal órgão responsável o nariz. 

Pergunte para a criança o que tem um cheiro bom, qual cheiro é ruim? Convide a criança a sentir os 

diferentes cheiros do ambiente em que está inserida. 

 

 
 



Agora vamos explorar o Tato. O sentido do tato é um dos cinco sentidos, mas, diferentemente dos outros 

sentidos, ele não é encontrado em uma região específica do corpo, e sim em todas as regiões da pele. A 

nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Ela é repleta de terminações nervosas capazes de captar 

estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. 

Para trabalhar o tato oferece vários materiais de texturas diferentes para que a criança possa tocar com as 

mãos e observar a diferença entre eles, por exemplo: areia, água fria e morna, arroz, café, pente, chaveiro 

O objetivo é deixar as crianças explorar as diferentes texturas com as mãos. 

 

 
 

O órgão dos sentidos responsável pela audição é a nossa orelha, também chamada de ouvido. Ofereça 

para criança diferentes sons e peça que elas os identifiquem, por exemplo: ouvir sons de músicas e de 

vozes humanas, sons do próprio corpo, sons dos animais, da natureza, do barulho do trovão. 

   
 

É com a visão que conseguimos ver e enxergar e, assim, obter as percepções do mundo. O ato de 

enxergar é possível graças aos olhos. 

Para essa atividade peça para a criança observar objetos de perto e de longe, a natureza, o quadro 

pendurado na parede de casa, uma fotografia da família. 

 
 



 

 

Para fechar a atividade de ciências da natureza, se possível apresente para a criança o vídeo explorando 

os cinco sentidos do corpo humano. 

 

Patati Patatá - Os Sentidos (DVD O Melhor da Pré-escola) 

https://youtu.be/NaTcJL2bMPs 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

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 os estados físicos da água. 

 
  

https://youtu.be/NaTcJL2bMPs
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Música 

 

CONTEÚDOS: 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 essa atividade vamos propor uma música curta e de 

fácil compreensão e memorização com temas sobre o corpo para desenvolver a coordenação motora: 

exploração do corpo, percepção das partes do corpo separadamente, vivenciar os movimentos corporais 

através da música e exploração do movimento corporal; Desenvolver a memória musical: linguagem oral 

e vocabulário, desenvolver a percepção auditiva, capacidade de se concentrar e capacidade de imitar. 

 
Se for possível reproduza o vídeo indicado para que a criança aprenda brincando.  

Cabeça, Ombro, Joelho e Pé - Bob Zoom | Video Infantil Musical Oficial 

https://youtu.be/vDee2bF8Xls 

 

 
 

Depois que a criança cantar e dançar a música proposta para essa atividade entregue a ela uma folha e 

qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu 

próprio desenho sobre o som que acabou de ouvir. 
 

https://youtu.be/vDee2bF8Xls

