
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 31/05/2021 a 02/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

  

CONTEÚDOS: Escuta atenta buscando significado. 
OBJETIVOS: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo, elaboração de ideias, 
registro e transmissão de conhecimentos e de autorregulação da conduta, desenvolvendo gradativamente as 
capacidades de ouvir e falar, ler e escrever, de se comunicar e interpretar ideias, tendo em vista seu máximo 
desenvolvimento afetivo-cognitivo.  
EIXO: Oralidade; Leitura e 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- Nessa semana iremos trabalhar o som e nome de figuras que começam com as vogais, ampliando assim o 

repertório da criança. Para isso, a criança deverá assistir ao link abaixo, nele irá se recordar e verificar se ocorreu a 

familiarização com o som das vogais e verá alguns exemplos por meio de imagem do uso das letras. Em seguida iremos 

praticar por meio da atividade. Nessa atividade iremos verificar se a criança se apropriou do som e significado, 

representando isso por meio do desenho. Leia para a criança o comando da atividade e supervisione sua execução. 

https://www.youtube.com/watch?v=KMuEMOv9qTQ 

 

Parte 2- Agora que você já aprendeu as vogais, vamos fazer uma atividade de recorte e colagem? Você deve 

recortar de livros, revistas ou panfletos, as vogais A, E, I, O, U e depois alguma figura que se inicia com ela. 

Exemplo: 

   

https://www.youtube.com/watch?v=KMuEMOv9qTQ


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 31/05/2021 a 02/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos; sequência numérica. 
OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os e 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- Entendemos a importância da sequência e reconhecimento dos números independente da ordem. Faremos 

algumas atividades simples, mas que ajudarão a criança fixar a sequência numérica através da música.  Assista o link 

abaixo, ele será ilustrativo para a criança se familiarizar com os números.  

https://www.youtube.com/watch?v=isfqnCdj1cs 

 

Parte 2- Para esta atividade, preciso da ajuda de um responsável. Ele deve escrever os números de 1 a 10 em 

uma folha de papel (caso a criança consiga grafar os números deixar ela mesmo fazer) e depois recortar e 

colocar embaralhado sobre a mesa. Pedir para a criança ir colocando os números na sequência numérica 

correta. Exemplo:  

  

Se a criança já sabe 

escrever os números, 

deixar ela mesma fazer 

até o 10. Depois recortar 

cada número para montar 

a sequência numérica. 

 

Depois de recortado os números, colar em 

uma folha a sequência numérica. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

https://www.youtube.com/watch?v=isfqnCdj1cs


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE” 
 

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 31/05/2021 a 02/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MÚSICA 
 

  

CONTEÚDOS: Elementos do som e da música. 
OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para desenvolver 
funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os códigos musicais. 
EIXO: Som e Música. 

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- Nessa atividade iremos trabalhar a percepção auditiva das crianças relacionada aos timbres, se por meio da 

música conseguem diferenciar alguns sons e obedecer alguns comandos por meio deles. Assista o link, nele a criança irá 

ouvir uma história sobre um bruxo e uma fada. Cada um dos personagens possui um som característico, preste atenção, 

pois a atividade acontecerá por meio deles. O próprio vídeo irá explicar o que a criança irá fazer, ajude a entender o que 

se deve fazer. Quando for o som do bruxo, estátua. Quando for o som da fada, movimento.  

https://www.youtube.com/watch?v=72KDM146H-4- Historia Sonorizada e Percepção de Timbre - O Bruxo e a 

Fada 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=72KDM146H-4-
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INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 31/05/2021 a 02/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

CONTEÚDOS: Edificações e organizações dos espaços sociais. 
OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das 
relações humanas em diferentes tempos históricos. 
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- No dia 5 de Junho comemoramos o Dia do meio ambiente e para isto, nada melhor do que aprender 

sobre a preservação da natureza. Assista ao vídeo abaixo com algumas dicas e depois realize a atividade 

abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE -TURMA DA MÔNICA - CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE


Parte 2- Vamos recortar e colar figuras que representem os lixos que devem ser depositados em cada lixeira 

seletiva? Observe a figura abaixo. 

 

• Cada lixeira tem um tipo de lixo para ser descartado. Agora você vai recortar figuras de lixos que 

representem cada lixeira. Pegue uma folha de papel escreva a cor da lixeira e depois cole as figuras 

que você recortou. 

   

 

 

 

VIDRO 

METAL 

PLÁSTICO 

PAPEL 


