
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 19/04/2021 a 23/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

  

CONTEÚDOS: Nome próprio-função social. 
OBJETIVOS: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos. 
EIXO: Escrita. 

 
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- Pegue um papel e escreva seu nome. Depois coloque um objeto que comece com cada letra do seu 
nome para representá-lo, conforme mostra a figura.  
 

 
 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 19/04/2021 a 23/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MÚSICA 
 

  

CONTEÚDOS: Improvisação; Interpretação. 
OBJETIVOS: Desenvolver a imaginação e a autoria por meio do conhecimento e da experimentação, da 
improvisação, interpretação, composição e registro. 

EIXO: Música como linguagem. 

 
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- Ouça a música: “O MEU NOME EU VOU FALAR” (EU SOU EU) - MÚSICA PARA TRABALHAR 
IDENTIDADE, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=2JBvym6Mgw8 (que será disponibilizado 
no grupo de whatsapp) e diga o seu nome por completo assim que for pedido para você falar durante a 
melodia. 

Letra da Música: 

Eu sou eu que sou 

Eu sou eu que sou 

Eu sou eu que sou 

Eu sou eu que sou 

O meu nome eu vou falar 

 É tão fácil de dizer 

 Faz silêncio pra escutar 

 Que você vai aprender 

(nome da criança)                                                                                                           Marcelo Serralva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JBvym6Mgw8


Parte 2- Brincando de sombra com o meu nome. 
 

Material utilizado: rolinhos de papel higiênico na quantidade de letras do seu nome, sacolinhas transparentes 
ou papel filme de pvc, e as letrinhas do seu nome escritas e recortadas por você, fita adesiva para prender a 
sacolinha no rolinho. 

 
Modo de fazer: Amarre as sacolinhas plásticas ou o filme nos rolinhos de papel higiênico com fita adesiva 
como mostra a figura.  
Depois escreva seu nome em um papel com cores fortes e recorte-as para ficarem no tamanho das letras 
abaixo. 
Por fim, grude-as na ponta do rolinho e com o uso da lanterna do celular projete-as na parede conforme 
mostra a figura. Depois é só curtir seu nome. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 19/04/2021 a 23/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Movimentação: exploração em diferentes espaços; Medidas convencionais e não convencionais; 
Quantificação por emparelhamento, estimativa e contagem; Noções simples de cálculo mental; Leitura e 
utilização de tabelas e gráficos simples; 
OBJETIVOS: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras; Ampliar e aprofundar os 
conhecimentos de noções de números; Comunicar soluções encontradas nas soluções problemas vivenciadas 
através de representações informais. 
EIXO: Espaço e forma; Grandezas e Medidas; Números; Operações; Tratamento da informação. 

 
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- Observe as imagens e realize o que se pede de acordo com a legenda ao lado.  

 

 

 

 

1-Gráfico: Você vai elaborar um 

gráfico usando colheres e frutas. 

Para isto: inicie perguntando as 

frutas que você e seus familiares 

mais gostam e depois use uma 

colher para cada voto construindo o 

gráfico. 



 

 

 

 
 

 
 

 

5- Formas geométricas: Agora, é a 

vez de procurar objetos na sua casa 

que tenham as seguintes formas: 

CÍRCULO   

QUADRADO    

      

TRIÂNGULO     

RETÂNGULO 

2- Sequência: Faça uma sequência 

de no mínimo 15 talheres. Você 

pode usar colheres, garfos, colher 

de sobremesa. 

3- Contagem: Depois faça a 

contagem de todos os talheres 

utilizados na sequência 

separadamente. Primeiro conte 

todas as colheres, depois todos os 

garfos e por último todas as 

colheres de sobremesa. Anote em 

uma folha. 

4- Números- Procurem pela sua casa 

todos os objetos que possuem 

números. Faça o desenho deles em 

uma folha ou tire uma foto e poste 

no facebook. 



 

 
 

 
 

 
 

 

6-Comprimento: Separe alguns 

brinquedos e depois coloque-

os na sequência do menor para 

o maior. Se preferir use uma 

régua ou fita métrica. 

7- Medida de capacidade: 

Separe dois potes e encha-

os com água. Depois 

verifique qual coube mais 

água. Se preferir, use uma 

jarra com medidor. 

8- Vamos medir? Meça os cômodos 

da sua casa usando seus passos. Vá 

contando conforme os passos que 

der. Um pé na frente do outro. 

 

9- Depois, use as mãos para medir o 

comprimento da sua cama. Marque o 

numeral que corresponde. 

10- Medida de massa- Escolha dois 

objetos e segure-os. Agora descubra 

qual você acha mais pesado. Pode usar 

uma balança para saber o peso ideal 

dos objetos. 

11- E que tal medir a sua massa e de 

seus familiares? Use uma balança para 

esta atividade. Marque o peso de cada 

um.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 19/04/2021 a 23/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Sol como fonte de energia, calor e luz; Fenômenos climáticos. 
OBJETIVOS: Identificar elementos que constituem os fenômenos climáticos. 
EIXO: Universo 

 
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- Faça a leitura da História: “O CARACOL” e observe atentamente as imagens que aparecem nelas. 

   
 

      



      
 

      
 

     
 



 
 

 
 

 
 
Parte 2- Mãos a obra. 
 
Vamos construir uma obra de arte usando algodão?  
Pegue algodão e crie uma figura usando a sua imaginação. 


