
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 10/05/2021 a 14/05/2021

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.
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- Como podemos fazer para organizar os acontecimentos do dia? Preencha o calendário abaixo
e circule o dia em que você estará realizando esta atividade. O registro pode ser feito em uma folha de papel, se
preferir, busque a atividade na escola através de agendamento.

Parte 2- Assista ao vídeo e aprenda. https://www.youtube.com/watch?v=BXoj-mKUjS8- CONTAGEM DO
TEMPO- relógio e calendário- para educação infantil- para crianças.

https://www.youtube.com/watch?v=BXoj-mKUjS8-


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:
ÁREA: CULTURA CORPORAL

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.
EIXO: Brincadeiras de situações opositivas; Brincadeiras, destrezas e desafios corporais.
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 exercício físico 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.

Corrida de Papel

Material utilizado: 2 Folhas de papel- Pode ser de caderno, livro, revista, jornal. Como brincar: Você deve
colocar uma folha no chão e subir em cima dela. Depois, coloca a outra do lado e dê mais um passo. Vai
fazendo a troca dos papéis sem pisar fora da folha. Sobe em cima de uma e coloca a outra no chão. E vai
fazendo a troca sucessivamente. Marque o ponto de partida e o ponto de chegada. Observe a figura abaixo e
realize a brincadeira.

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:
ÁREA: ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Gêneros literários: contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e
narrativas diversas. Leitura de diferentes gêneros e portadores textuais.
OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a
vinculação ativa das crianças com a produção literária; Interpretar as histórias ouvidas, nomeando os
personagens, identificando a sequência dos fatos e o local onde a mesma se passa; Conhecer os diferentes
gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-os nas diversas situações comunicativas.
EIXO: Dimensão estética.
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- Peça ajuda de um adulto para acessar o link da história do “Pinóquio”. Ouça a história com atenção e
depois reconte a história.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FBMt_PVSXHg

Parte 2- Agora que você já assistiu a história de Pinóquio, que tal confeccionar o seu próprio boneco?
Vou colocar algumas ideias para te ajudar. Use os materiais que você tem em casa. Pode ser papéis, palitos de
sorvete ou churrasco, desenhado ou até mesmo fazer a impressão da atividade na escola.

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


IDEIAS PARA FAZER O PINÓQUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEII “JARDIM IVONE”

INFANTIL V TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO
A REGINA 10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:
ÁREA: ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Elementos da Sintaxe Visual/Modelagem e escultura.
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- Agora para ficar mais divertida a nossa atividade, crie o seu boneco usando farinha e bexiga.

Modo de Fazer:

Para fazer, basta encher uma garrafa pet de 500 ml até a metade com farinha. Depois, é só encher a
bexiga e segurar sua boca com um prendedor, por exemplo, para que o ar não saia. Aí, é só colocar a farinha
dentro da bexiga (prenda-a na boca da garrafa e despeje o conteúdo) e fazer um nó.

Para dar forma ao boneco, cole olhos divertidos (feitos com papel ou canetinha) e amarre pedaços de
lã para fazer o cabelo. Pronto: agora é só brincar!


