
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 17/05/2021 a 21/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CULTURA CORPORAL 
 

  

CONTEÚDOS: Brincadeira: Escravos de Jó. 
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: as 
brincadeiras de jogos, de dança, de ginástica, entre outras. 
EIXO: Brincadeiras de 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- Para participar desta brincadeira, você vai precisar de um ajudante, tanto para desenhar o quadrante 

no chão, quanto para brincar com você. 

A professora Regina vai te ensinar como brincar. Para aprender, assista ao vídeo que ela fez para você e que 

será postado juntamente com a atividade no facebook da escola. Vamos aprender a música? 

Link para a música: Escravos de Jó. 

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

Brincadeira: Escravos de Jó 

 

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


Parte 2- Agora que você já ouviu a música, vamos desenhar um quadrante no chão? 

 

 

 

 

 

 

Como brincar: 

• Quando a música cantar: 

 Escravos de jó; jogavam caxangá; (ir pulando dentro dos quadrados um a um);·. 

Tira; (pula fora do quadrado); 

Põe; (volta para dentro do quadrado); 

Deixa ficar; (levanta as mãos para cima); 

Guerreiros, com guerreiros; (ir pulando dentro dos quadrados um a um); 

Fazem zigue, zigue, zá; (pula para frente e para trás). 

Guerreiros, com guerreiros; (ir pulando dentro dos quadrados um a um); 

Fazem zigue, zigue, zá; (pula para frente e para trás). 
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ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Características dos seres vivos (bióticos) e da matéria não viva (abióticos). 
OBJETIVOS: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres 
vivos e matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no 
processo evolutivo. 
EIXO: Seres Vivos. 

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- Nesta atividade vamos aprender sobre as plantas, que é um ser vivo, e que assim como nós, seres 

humanos necessitam de luz, água, oxigênio e nutrientes para viver e sobreviver. Para aprender mais sobre as 

plantas, acesse os links abaixo e assista, são vídeos curtos e de fácil entendimento. 

Link: Partes das Plantas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zOZPsXQCQT4 

Link: As Plantas ao nosso redor. 

https://www.youtube.com/watch?v=PzR_65Y3G78 

Parte 2- Vamos aprender na prática como acontece a germinação da planta?  

Atividade: Plantando milho- Você vai precisar de milho de pipoca; terra, pote para plantar e água. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zOZPsXQCQT4
https://www.youtube.com/watch?v=PzR_65Y3G78


 

 

 

  

 

 

 

 

ASSIM QUE PLANTAR, REGUE TODOS OS DIAS E 

ACOMPANHE A GERMINAÇÃO. 

DEIXE A PLANTA RECEBER A LUZ DO SOL E 

REGUE TODOS OS DIAS UM POUCO. 

CUIDA DA SUA PLANTA E OBSERVE 

O CRESCIMENTO. 

REGISTRE FOTOS DESTA ATIVIDADE, DESDE O MOMENTO DA PLANTAÇÃO ATÉ A SUA 

GERMINAÇÃO. NÃO ESQUEÇA QUE ELA PRECISA DE AR, LUZ DO SOL, ÁGUA, ESPAÇO E TERRA 

ADUBADA. 
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ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Leitura e utilização de tabelas e gráfico simples. 
OBJETIVOS: Trabalhar com as informações do meio, desde a coleta de dados até a sua interpretação, 
acompanhar maneiras de ordená-las e agrupá-las através de representações gráficas simples, como 
listas, tabelas e gráficos. 
EIXO: 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- Na atividade desta semana, vamos trabalhar com gráficos e tabelas. Para iniciar, responda a pergunta 

indicada na seta: 

 

• Muito bem!! Você já viu esse tipo de imagem em algum lugar? Onde? 
• Para que acha que serve? 
• Sabe como se chama? 
• É possível saber que lanche é o preferido? 
• Podemos saber alguma outra informação? 



Parte 2- Vamos aprender maios sobre gráficos e tabelas. Para isso acesse o link abaixo e assista a este 

vídeo educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcbNdA69pec 

Parte 3- Agora que você já sabe para que serve e como criar um gráfico, faremos um, com dados coletados 

pela sua família das frutas que vocês mais gostam. Para começar: 

• De um título para o seu gráfico- Ex: Frutas preferidas da minha família. 

• Construa um gráfico usando seu caderno, folha sulfite (disponibilizada na escola junto com seu 
material), colando ou desenhando as frutas que foram mais votadas na sua família. Você pode usar 
panfletos de supermercado para colar as frutas. 

• Pinte os quadradinhos referentes aos dados que você coletou. Ex: Banana- três pessoas gostam de 
banana, então pinte três quadradinhos. Observe a figura abaixo para te ajudar. 

 

TÍTULO: _______________________________ 

 

Parte 4- Vamos organizar os dados coletados em uma tabela? Primeiro coloque as frutas mais votadas e 

depois a quantidade de votos. Observe o exemplo: 

TÍTULO: _______________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wcbNdA69pec
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ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

  

CONTEÚDOS: Aspectos verbais e não verbais (leitura de imagens).  
OBJETIVOS: Mobilizar a atenção da criança para as relações entre fonemas (sons) e grafemas (letras).  

EIXO: Oralidade e leitura. 

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- Vamos brincar de rima? Você sabe o que é rima?  

 

 

Parte 2- Agora é sua vez!! Você deve pronunciar o nome das figuras e acertar qual a rima dos desenhos em 

destaque. Assista ao vídeo abaixo e aprenda mais. 

https://youtu.be/ZjoOT4bp2AE 

Ex: CARACOL RIMA COM: SOL 

https://youtu.be/ZjoOT4bp2AE


 

  

 


