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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEII“JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A- MANHÃ REGINA 05/04/2021 a 09/04/2021 

   

NOME DO ALUNO:  

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA   

 EIXO: Escrita 

CONTEÚDO: Nome próprio-função social. 

OBJETIVO: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos. 

 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

 Parte 1-Para começar a atividade, leia a história abaixo: 
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Parte 2- Agora é sua vez! Pegue um papel e faça ele feliz escrevendo seu nome. Depois coloque um 

objeto que comece com cada letra do seu nome para representá-lo, conforme mostra a figura. Tire uma 

foto e poste no facebook da escola para que possamos ver. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEII“JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A- MANHÃ REGINA 05/04/2021 a 09/04/2021 

   

NOME DO ALUNO:  

 

 

 

MATEMÁTICA   

EIXO: Números. 

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos; Noção de número natural; Seqüência numérica; 

Leitura e escrita dos números; 

OBJETIVO: 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. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Parte 1- Vamos trabalhar com os números? Que tal começar a atividade recortando figuras que 

contenham números? Você pode procurar em revistas, jornais, panfletos, livros, entre outros.  
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Parte 2- Trabalhando com a contagem. Esta atividade deve ser feita apenas com garfos e colheres e com 

a supervisão de um adulto. Você deve separar 10 talheres e ir agrupando-os de 2 em 2, de 3 em 3 e 

assim por diante. Depois conte numerando-os até o 10. 

 

Parte 3- Você sabia que usamos os números também para fazer uma receita? Que tal uma aula de 

culinária? Observe os números indicados nos ingredientes e mãos à obra. 

 

• Nesta fase de pandemia em que as crianças estão em casa, trouxemos aqui uma receita bem 
legal para entretê-las e auxiliá-las no desenvolvimento de algumas habilidades. 

• Eles irão fazer esta receita com alguém especial. 

• Lembrando que todas estas receitas devem ser realizadas com auxílio de um adulto. 

• Vocês também podem fazer alguma receita de família ou algum prato favorito da criança. 

• Façam e depois coloquem fotos para a gente ver. 
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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. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Parte 1- Você fez a brincadeira da estátua cantada pela Xuxa? Dando continuidade a este assunto, na 

aula passada, brincamos com o jogo da imitação. Então para aprimorar a nossa atividade, pegue um 

marcador que pode ser caneta, lápis, giz, e tente desenhar os bonecos do jogo da imitação conforme a 

figura abaixo. 
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Olha que legal que fica. Vamos tentar? 

 

 

Parte 2- Agora escolha apenas uma posição do boneco acima e crie um usando palito de fósforo, palito 

de dente, palito de sorvete, barbante, linha, ou aquilo que você tiver em casa. 
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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. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Parte 1- Você sabia que é muito importante preservar a natureza? Segue aqui algumas dicas para você 

colaborar com o nosso meio ambiente. Vamos praticar? 
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Parte 2- Agora, crie um desenho usando materiais recicláveis ou elementos da natureza e crie uma 

mensagem em preservação ao meio ambiente. 

 


