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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A- MANHÃ REGINA 01/03/2021 a 05/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA   

CONTEÚDOS: Ideia de representação- relação funcional dos símbolos. 
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. 
 

Queridos Pais; 

• Acompanhe a realização da atividade com a criança. 

• Ajude a criança apenas na compreensão da atividade, nunca faça por ele. 

• Precisando de ajuda, estou à disposição. 

• Depois de realizar a atividade devolva-a na escola e poste foto no facebook ou no grupo de 

whatsapp do Infantil V da escola para que eu possa acompanhar o desenvolvimento escolar da 

criança. 

Atividade: 

1) VAMOS CANTAR NO RITMO DA CIRANDA CIRANDINHA ESSE POEMINHA? CHAME SUA FAMÍLIA!  

 

NÃO PEGUE CARONA NESTE VÍRUS 

 

Desenhe alguns cuidados que devemos ter para nos 

proteger do coronavírus. 

Lavar as mãos com água e sabão. 

 

 

Usar máscara. 

 

 

Higienizar as mãos com álcool gel. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A- MANHÃ REGINA 01/03/2021 a 05/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

 
MATEMÁTICA   

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos; Noção de número natural; Sequencia numérica; 
Leitura e escrita dos números; 
 

OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em 
diferentes contextos; Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que 
contem. 
 

Queridos Pais; 

• Acompanhe a realização da atividade com a criança. 

• Ajude a criança apenas na compreensão da atividade, nunca faça por ele. 

• Precisando de ajuda, estou à disposição. 

• Depois de realizar a atividade devolva-a na escola e poste foto no facebook ou no grupo de 

whatsapp do Infantil V da escola para que eu possa acompanhar o desenvolvimento escolar da 

criança. 

Atividade: 

1- Ouça a música dos “cinco Patinhos” disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4gAfKF6nxW4.  

 

Música: cinco patinhos: 
 
Cinco patinhos foram passear / Além das montanhas/  Para brincar / A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá/  Mas só quatro 
patinhos voltaram de lá. 
Quatro patinhos foram passear/  Além das montanhas/  Para brincar/  A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá/  Mas só três 
patinhos voltaram de lá. 
Três patinhos foram passear/ Além das montanhas/  Para brincar/  A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá/  Mas só dois 
patinhos voltaram de lá. 
Dois patinhos foram passear/  Além das montanhas/  Para brincar/ A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá/  Mas só um patinho 
voltou de lá. 
Um patinho foi passear/ Além das montanhas/  Para brincar/  A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá/  Mas nenhum patinho 
voltou de lá. 
A mamãe patinha foi procurar/ Além das montanhas/ Na beira do mar/ A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá/ E os cinco 
patinhos voltaram de lá. 
 

2- Faça a contagem dos números até o 10 usando os dedinhos, conforme mostra a foto. 

https://www.youtube.com/watch?v=4gAfKF6nxW4
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3- Vamos realizar o registro dos cinco patinhos usando a mão? Você deve carimbar a sua mão 

para fazer a mamãe pata e depois os polegares para fazer os cinco patinhos. Observe a foto 

abaixo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A- MANHÃ REGINA 01/03/2021 a 05/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

MÚSICA 
 

  

CONTEÚDOS: Fontes Sonoras: Corpo; Elementos da música: ritmo, melodia, harmonia; Brincadeiras de 
destrezas e desafios corporais; Brincadeiras de criação de formas artísticas.  
 
OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de natureza 
lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal e da música. 
 

Queridos Pais; 

• Acompanhe a realização da atividade com a criança. 

• Ajude a criança apenas na compreensão da atividade, nunca faça por ele. 

• Precisando de ajuda, estou à disposição. 

• Depois de realizar a atividade devolva-a na escola e poste foto no facebook ou no grupo de 
whatsapp do Infantil V da escola para que eu possa acompanhar o desenvolvimento escolar da 
criança. 

Atividade: 

1- Colocar para os alunos ouvirem e dançarem a música “Estátua” da Xuxa que você encontra no 
link: https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

 

 Música: Estátua 
Xuxa 

 
Mão na cabeça 
Mão na cintura 
Um pé na frente e o outro atrás 
Agora ninguém pode se mexer, estátua!  
 
Um braço pra cima 
Um braço pra frente 
Cruzando as pernas 
Bumbum para trás 
Agora ninguém pode se mexer, estátua! 
 
Rodando, rodando 
Braços esticados 
Não pode parar continue rodando 
Quero saber quem é que consegue ficar parado 
 
A gente vai ter que rodar 
Roda, roda no lugar 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o


5 
 

Ninguém aqui pode cair 
E eu vou contar pra terminar 
3, 2, 1, estátua! 
 
 

2-  Após brincar ao som da música Estátua, os alunos devem fazer as posições do “Jogo da 
imitação” conforme mostra a figura.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 
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INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 
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NOME DO ALUNO:  

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Relação entre natureza e Sociedade: aquecimento global, poluição, desmatamento, 
contaminação da água e do solo e problemas ambientais. 
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. 
 

Queridos Pais; 

• Acompanhe a realização da atividade com a criança. 

• Ajude a criança apenas na compreensão da atividade, nunca faça por ele. 

• Precisando de ajuda, estou à disposição. 

• Depois de realizar a atividade devolva-a na escola e poste foto no facebook ou no grupo de 
whatsapp do Infantil V da escola para que eu possa acompanhar o desenvolvimento escolar da 
criança. 

Atividade: 

1- Ouça a história: “As cores das lixeiras da coleta seletiva para reciclagem na educação 
ambiental”, para você aprender a fazer a separação do lixo na sua casa juntamente com os seus 
familiares. Acesse o link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk 

 
2- Confeccionar um brinquedo com material reciclável. Abaixo vou colocar sugestões de brinquedos 

que você pode fazer utilizando material reciclável que já foi usado na sua casa.  
 
 

          
 
 

          

https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk

