
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MÚSICA 
 

  

CONTEÚDOS: Fonte sonora; elementos da música; gêneros musicais; improvisação. 
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a 
música como produto histórico-cultural. 
EIXO: Som e música; Apreciação musical; 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- Cantando ao som da música e do ritmo: Para acompanhar a música, você vai precisar de duas 

colheres de pau ou duas colheres de sopa. Ouça a música e acompanhe o movimento. Você vai adorar. 

• Clique no link abaixo e coloque a música: “Forró lentinho”. Cante, dance e aproveite melodia para 
utilizar os objetos que você confeccionou. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dBR9Jm3yKy0  

Parte 2- Vamos confeccionar um chapéu com jornal ou folha de papel para você usar na música? 

 Chapéu:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBR9Jm3yKy0


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

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- Dando continuidade ao tema Universo, na atividade anterior você criou uma obra de arte com 

algodão. Agora, a próxima atividade será: “A forma nas nuvens”. 

 



 

 

Parte 2- Agora, em uma folha de papel, desenhe  as figuras que você formou ao olhar as nuvens. 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos; noção de número natural; quantificação por 
emparelhamento, estimativa e contagem; sequência numérica; leitura e escrita de números. 
OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em 
diferentes contextos. 
EIXO: Números. 

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- Chegou a hora de revisar os números e suas quantidades. 

Você deverá recortar os números de 1 a 10 de livros, revistas ou jornais e colar em uma folha de papel e 

depois registar as quantidades usando objetos que possue em casa. Observe as imagens abaixo e mãos a 

obra. 

 

   

Parte 2- Registre a atividade com foto e encaminhe no grupo de whatsapp. 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 03/05/2021 a 07/05/2021 
   

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- Para começar a nossa atividade, você precisa aprender comigo a música: “Chamadinha diferente”.  

Para isto, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=mvATPiCh6Yc. 

CHAMADINHA DIFERENTE 

O meu nome, eu vou falar;  

É tão fácil de dizer;   

Faz silêncio para escutar; 

Que você vai aprender; 

........................................(dizer seu nome) 

Parte 2- Agora que você já aprendeu a música da Chamadinha, que tal pescar as letras do seu nome? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mvATPiCh6Yc


 

 

• 1 peneira; seu nome escrito em um papel; as letras do seu nome que será enviada junto com a 

atividade e uma bacia com água. 

 

 

 


