
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII“JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CULTURA CORPORAL 
 

  

EIXO: Brincadeiras de situações opositivas; Brincadeiras, destrezas e desafios corporais. 
CONTEÚDOS: Coordenação motora; lateralidade; atenção e interação. 
OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de 
natureza lúdica, artística e destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal. 

 

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: 

Parte 1- É muito importante praticar atividade física ainda mais durante a quarentena onde os alunos não se 

exercitam muito, além de focar na saúde, o exercício diverte, melhora as condições físicas de saúde e 

promove o bem-estar psicológico e funcional, afastando o estresse e a frustração.” 

Então na atividade desta semana, vocês irão praticar exercícios físicos usando materiais que possuem em 

casa. 

Para começar se exercitando clique no link abaixo e realize os exercícios acompanhando a menina do vídeo. 

Pode usar balde, cabo de vassoura ou outro item que você tiver em casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=E9BgJoY_mDE 

Vídeo: Atividade física para crianças. 

Parte 2- Abaixo a professora vai colocar exemplos de atividade física para realizar em casa e os materiais que 

você vai utilizar. 

1º- Transporte com bastões- Sushi de bola. 

Material utilizado: 2 cabos de vassoura e 1 bola. 

Como brincar:A brincadeira deverá ser feita em dupla.Vocês devem segurar os cabos de vassoura 

pressionando a bola sem deixá-la cair andando de um lado para o outro conforme mostra a figura. 

https://www.youtube.com/watch?v=E9BgJoY_mDE


 

 

 

2º- Transporte com bastões- Sushi de bola. 

Agora, vamos complicar mais um pouquinho. 

Material utilizado: 2 cabos de vassoura; 1 balde ou 1 cesto e 1 bola. 

Como brincar:A brincadeira deverá ser feita em dupla. Vocês devem segurar os cabos de vassoura juntos 

conforme mostra a foto e tentar levar a bola até o cesto pressionando-a com os cabos sem derrubá-la. 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII“JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

EIXO: Relação indivíduo sociedade 
CONTEÚDOS: Identidade Étnico-Racial 
OBJETIVOS: Perceber-se como pertencente a determinado gênero e etnia e ao mesmo tempo ao 
gênero humano; Estabelecer com seu próprio gênero e etnia uma relação afetiva positiva de 
pertencimento, como referência de identidade e autoestima. 

 

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: 

Parte 1- Antes de apresentar o livro para as crianças “Menina bonita do laço de fita”, comece com uma 
conversa informal perguntando: 
 
- Com quem a gente se parece? Todas as pessoas são iguais? 

Parte 2- Mostrar a história através do link: https://www.youtube.com/watch?v=UhR8SXhQv6s 

• Trabalhar oralmente as características físicas da menina, associando às comparações do texto. 

• Em seguida, realizar a interpretação do livro: 

- Quem será essa menina? Como ela é? Quais as suas características? Qual era a cor da pele da 

menina? Parecia com o que? Quem se lembra? E o seu cabelo? O que sua mãe fazia nele? Seus olhos 

se pareciam com o que? Como era o coelho? O que ele descobriu? Qual a conclusão que o coelho chegou 

sobre a cor da pele da menina? Por que os filhotes do coelho nasceram um de cada cor? 

Parte 3- Agora, realize o registro da história, desenhando a parte que você mais gostou. 

• Você pode realizar o registro através de desenhos, boneco de massinha, pintura com as mãos ou até 
mesmo confeccionando uma boneca com materiais recicláveis. 

• Abaixo sugestões para o registro. Você pode usar o material que tiver em casa. O importante é 
participar. Use a criatividade e bom trabalho. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhR8SXhQv6s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: Patinho feio. 
OBJETIVOS: Experenciar vivências mediadas por obras da Literatura Infantil, por meio do vínculo ativo 
com a imagem artística, inserindo-se no universo da cultura literária. 

 

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: 

Parte 1- Ouvir a história do “Patinho feio” através do link abaixo: 

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

Parte 2- Se preferir, você pode pedir ajuda do responsável para fazer a leitura da história. 

O Patinho feio 

ERA UMA VEZ uma mamãe pata que teve 5 ovos. Ela 
esperava ansiosamente pelo dia em que os seus ovos quebrassem e deles 
nascessem os seus queridos filhos! 
Quando esse dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a abrir, um a um, e 
ela, alegremente, começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo 
demorou mais a partir, e a mamãe começou a ficar nervosa… 
Finalmente, a casca quebrou e, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um 
patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. 
- Este patinho feio não pode ser meu! Exclama a mamãe pata. 
- Alguém te pregou uma partida. Afirma a vizinha galinha. 

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


Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam o patinho feio tornava-se 
cada vez mais diferente dos outros patinhos. 
Cansado de ser gozado pelos seus irmãos e por todos os animais da quintal, o 
patinho feio decide partir. 

Mesmo longe da quintal, o patinho não conseguiu paz, 
pois os seus irmãos perseguiam-no por todo o lago, gritando: 
- És o pato mais feio que nós alguma vez vimos! 
E, para onde quer que fosse, todos os animais que encontrava zombava dele. 
- Que hei de eu fazer? Para onde hei de ir? O patinho sentia-se muito triste e 
abandonado. 
Com a chegada do inverno, o patinho cansado e cheio de fome encontra uma casa 
e pensa: 
- Talvez aqui encontre alguém que goste de mim! E assim foi. 
O patinho passou o inverno aconchegadinho, numa casa quentinha e na 
companhia de quem gostava dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado 
arte literariaà primavera e com ela, um gato malvado, que enganando os donos da 
casa, correu com o patinho para fora dali! 
- Mais uma vez estou sozinho e infeliz… Suspirou o patinho feio. 
 

O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar a um grande 
lago, refugiou-se junto a uns juncos, e ali ficou durante vários dias. 
Um dia, muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. 
- Olha! Um recém-chegado! Gritou uma das crianças. Todas as outras crianças 
davam gritos de alegria. 
- E é tão bonito! Dizia outra. 
Bonito?... De quem estarão a falar? Pensou o patinho feio. 
De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo 
na água, viu um grande e elegante cisne. 
- Oh!... Exclama o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua 
beleza e cumprimentavam-no alegremente. 
Afinal ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne! 
A partir desse dia, não houve mais tristezas, e o patinho feio que agora era um 
belo cisne, viveu feliz para sempre! 

 

Parte 3- Após ouvir a história, peça uma folha aos responsáveis e faça um lindo desenho representando a 

historinha do patinho feio. Depois escreva o nome da história:  



PATINHO FEIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII“JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTES VISUAIS 
 

  

EIXO: Percepção e sentido; fazer artístico; materialidade. 
CONTEÚDOS: Observação sensível do entorno; Elementos da natureza; 
OBJETIVOS: Experenciar  momentos de observação sensível do mundo com todos os sentidos; 
Expressar de forma oral/gestual/corporal/gráfica as sensações produzidas a partir da exploração de 
materiais e leituras de imagens e de mundo. 

 

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: 

Parte 1- Assista ao vídeo “DUDECO E SUA TURMA - A NATUREZA É SUA AMIGA”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QAmqz-USvXM 

 

Parte 2- Com ajuda de um adulto recolha no seu quintal ou ao redor da sua casa elementos da natureza que 

você for encontrando pelo caminho como: pedrinhas, gravetos, folhas, sementes, entre outras coisas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAmqz-USvXM


Parte 3- Com os elementos da natureza que você recolheu, construa uma colagem e tire fotos para as 

professoras verem. Segue abaixo alguns modelos. Boa criatividade! 

COLAGEM COM ELEMENTOS DA NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


