
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:
ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Noções de Temporalidade e cronologia.
OBJETIVOS: Reconhecer unidades básicas do tempo (dia, mês e ano) por meio da exploração do
calendário.
Reconhecer diferentes escalas de tempo e perceber sua importância na sua organização diária.
EIXO: Tempo histórico e espaço geográfico.
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- Para dar início a nossa atividade, vamos assistir a um vídeo educativo que fala sobre as escalas do tempo-
Manhã, Tarde e Noite. Para isso acesse o link abaixo e que também será disponibilizado junto com a atividade no grupo
de whatsapp.

https://www.youtube.com/watch?v=2scvBOD7I_0-MANHÃ, TARDE E NOITE. FOFOTURMA

Parte 2- Agora que você já sabe o que podemos fazer durante o dia e a noite, que tal organizar a sua rotina
dividindo seus afazeres? Para isto, crie uma tabela usando um papel e peça ajuda de um adulto para
confeccioná-la. Você pode recortar figuras, desenhar ou até mesmo escrever.

MANHÃ

TARDE

NOITE

https://www.youtube.com/watch?v=2scvBOD7I_0-


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:
ÁREA: ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Literatura infantil; Valores.
OBJETIVOS: Experienciar vivências mediadas por obras da literatura infantil.
EIXO: Dimensão axiológica.
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- Leia a história a “Lebre e a Tartaruga” e assista ao vídeo da história que será anexado juntamente
com a atividade.

Era uma vez...

Uma lebre e uma tartaruga.
A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga.
Certa vez, a tartaruga já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma
corrida.
A lebre muito segura de si aceitou prontamente.
Não perdendo tempo, a tartaruga, se pôs a caminhar, com seus passinhos lentos, porém,
firmes.
Logo a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar.
Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr.
Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente.



Parte 2- Ao final da leitura, converse com as crianças sobre o que elas entenderam da fábula. A partir do relato das
crianças explique sobre a lição de moral da fábula, fale sobre a importância do esforço e da dedicação constante.
Explique que a disciplina é muito importante para o sucesso. Fale também sobre o fato de não contar vitória antes do
tempo e não fazer gozação com as características que são diferentes da nossa.

 Que tal confeccionar com garrafa pet uma tartaruga? Olha que legal. Vamos tentar?

 Em uma folha de papel registre em forma de desenho a história “A Tartaruga e a lebre”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:
ÁREA: ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Elementos da Sintaxe Visual.
OBJETIVOS: Exercitar a gestualidade por meio do desenho, da pintura e da escultura; Ampliar as
referências e as possibilidades de construção de formas artísticas incentivando a imaginação e soluções
criativas.
EIXO: Fazer artístico.
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- Para começar a atividade, disponibilize uma folha de papel e desenhe conforme se pede na “Receita
do monstrinho” seguindo os passos de 1 a 9. Siga os passos abaixo.

Parte 2- Agora, tire uma foto e poste no grupo de whatsapp da escola mostrando como ficou o seu
monstrinho. Queremos ver sua construção artística.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 26/04/2021 a 30/04/2021

NOME DO ALUNO:
ÁREA: CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS: Ações corporais opositivas como motivo principal.
OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais da natureza lúdica,
artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal.
EIXO: Brincadeiras de situações opositivas.
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- Convide as pessoas da sua casa e faça a brincadeira que vocês adoram brincar na escola “Patinho
Feio”.

Como brincar: Uma criança vai andando e tocando na cabeça dos amiguinhos e dizendo: patinho, patinho,
patinho feio. A pessoa em que ela tocar quando disser "patinho feio" tem que levantar e correr atrás do
outro. Se conseguir alcançá-lo, ela ganha e começa a brincadeira novamente.

REGISTRO: Queridas famílias;

É com muito carinho que planejamos estas atividades para os nossos alunos. Por este motivo, para que o
ensino remoto obtenha resultado, precisamos da ajuda de vocês para desenvolver com eles as atividades
propostas. Ficaríamos muito felizes com a devolutiva em forma de vídeos ou fotos pelo grupo de whatsapp da
escola. Isso irá ajuda-los em seu desenvolvimento escolar. Contamos com o apoio de todos. Obrigada! Beijos
com carinho e saudades. Professora Regina- Infantil V- Manhã.


