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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 05/07/2021 a 09/07/2021 

   

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 trabalhar com as crianças as vogais, para isso os pais 

ou responsáveis devem ler as histórias. Apresente para as crianças as vogais e pronuncie-as claramente. 

Com a participação da criança, mencionem nomes de objetos, pessoas e lugares que comecem com cada 

uma das vogais.  

 



 

 
 

 

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 mostrar para as 

crianças como podemos representar os números utilizando os dedos das mãos, assim eles vão entender qual 

a quantidade de dedos levantados representa o numeral.  

 

 

 

 

 



Memorização e associação dos números com quantidades por meio de músicas. Aprender com música é sempre mais 

divertido. Cante, junto com as crianças, músicas infantis cuja letra ilustre a contagem dos números de 1 a 10. 

Se possível reproduza o vídeo proposto da música que será trabalhada com as crianças 

Indiozinhos - Música Infantil 

https://youtu.be/trk2sbhL0Rg 

 

 

 

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/trk2sbhL0Rg
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ÁREA: Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS:   eixo ambiente e fenômenos naturais – fenômeno climático o Inverno  

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: Vamos aproveitar a baixa temperatura do mês de julho para 

conversar com as crianças sobre as estações do ano e dar destaque a mais fria, o inverno. O inverno tem 

início em 21 de junho e termina em 23 de setembro. É a estação mais fria do ano, como consequência da 

menor incidência de luz solar sobre a superfície terrestre. Os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. 

Em alguns países, junto com o inverno chega a neve, principalmente nas regiões mais próximas aos polos 

terrestres. 

Lembre-se de reforçar entre as crianças os hábitos que ajudam a manter a saúde em ordem nesta época do 

ano. Lavar bem as mãos, evitar lugares sem muita circulação de ar, se agasalhar para evitar o frio extremo, 

boa alimentação e hidratação. 

 
 

 



 

 

Para deixar esse assunto mais interessante nossa proposta é a reprodução do vídeo com uma música linda 

do Palavra Cantada - Vai e vem das estações.  

https://youtu.be/jlNoF8GEGWc 

 

 
 

 
 

 

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 inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://youtu.be/jlNoF8GEGWc
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ÁREA: Música - Elementos da Natureza 

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:  Agora vamos reproduzir alguns sons encontrados na 

natureza. Para essa atividade os pais ou responsáveis imitam alguns sons, por exemplo, o latido de um 

cachorro, o miado do gato, o cacarejar da galinha, o mugido do boi, o canto do galo, o rugido do leão e o 

canto do grilo, e depois pergunte para a criança de quem é o som emitido. 

 

Como proposto o vídeo da Turminha da Natureza para aprender brincando. 
Sugestão de vídeo: DVD Turminha da Natureza – Barulhinhos 

https://youtu.be/eYdE49j1gvo 

 

Barulhinhos | Turminha do Caramelo 
Vem com a turminha e juntos vamos cantar 

O som da natureza e os barulhinhos imitar 

O gato faz miau, o gato faz miau 

O cachorro faz au au, o cachorro faz au au 

E quando eles brincam eu escuto au au miau  

O pato faz quem quem, o pato faz quem quem 

O pintinho faz piu piu, o pintinho faz piu piu 

E quanto eu acordo eu escuto quem quem piu piu  

Vem com a turminha e juntos vamos cantar 

O som da natureza e os barulhinhos imitar 

O sino faz blim blim, o sino faz blim blim 

E também faz blom blom, e também faz blom blom 

Mas quando ele toca escuto assim blim blom blim blom  

A chuva faz plin plin, a chuva faz plin plin 

A água chuá chuá, a água chuá chuá 

E se chover cuidado para você não se molhar 

Vem com a turminha e juntos vamos cantar 

O som da natureza e os barulhinhos imitar 

 

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/eYdE49j1gvo

