
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 14/06/2021 a 18/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

  

CONTEÚDOS: Conhecimento e grafia das letras do alfabeto; Apresentação do traçado das letras. 
OBJETIVOS: Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, comunicação, fruição, 
organização do próprio pensamento e do conhecimento historicamente acumulado por meio da vivência das 
diferentes situações de uso social. 
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- Para a atividade desta semana, vamos trabalhar com as letras do alfabeto. Para isto, você vai 

precisar de uma caixa de ovos e papel. Primeiro você deverá com a ajuda de um responsável traçar a letras 

do alfabeto em pedaços pequenos e depois coloque em ordem alfabética nos espaços conforme mostra a 

foto. Faça a leitura do alfabeto e ouça a música através do link: https://www.youtube.com/watch?v=JNA4-

mjSf00 para reforçar seu aprendizado. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JNA4-mjSf00
https://www.youtube.com/watch?v=JNA4-mjSf00


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 14/06/2021 a 18/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Contagem oral; noção de número natural; quantificação por emparelhamento, estimativa, 
contagem; seqüência numérica; leitura e escrita dos números. 
OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar conhecimentos de noções de números, explorando-o 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- Para praticar a contagem oral, seqüência numérica, quantidade e escrita dos números, faremos 

uma atividade diferente. Para isto você deve usar palitos de sorvete (caso precise retirar na escola) e grãos 

que pode ser de feijão, arroz, milho, aquilo que você tiver em casa. Na ponta de cada palito você deve fazer 

a sequencia numérica do 1 até o 10 e depois colar os grãos que represente cada numeral. Observe o 

exemplo abaixo e realize o seu. Vamos aprender mais sobre os números acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4PFecQPX98 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4PFecQPX98
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ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Água, ar, solo e terra. 
OBJETIVOS: Conhecer os principais constituintes e fenômenos da natureza constitutivos dos ecossistemas e as 
transformações que decorrem de suas interações e da intervenção do ser humano. 
EIXO: Ambiente e fenômenos naturais. 

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 sabemos a natureza possui elementos que são muito importantes para o ser vivo. Nós seres 

humanos, os animais e as plantas necessitam de ar, água, terra e luz solar para sobreviver. Vamos aprender 

para que servem os elementos da natureza? Assista ao vídeo através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TTdUl3zQluE 

Parte 2- Agora realize uma colagem com figuras de livros, revistas ou jornais que representem os 4 

elementos da natureza como mostra o exemplo abaixo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTdUl3zQluE
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ÁREA: CULTURA CORPORAL 
 

  

CONTEÚDOS: Brincadeiras de imitação- Andar devagarzinho. 
OBJETIVOS: Criar uma dimensão estética e artística com as ações corporais a fim de mostrar uma determinada 
forma ou imagem com os movimentos corporais. 
EIXO: Brincadeiras de imitação/criação de formas artísticas. 

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 a nossa atividade de Cultura Corporal, vamos trabalhar os movimentos do corpo através da 

música da Xuxa- “Andar devagarzinho”. Você precisa ouvir a música e seguir os comandos. O link para a 

música é: https://www.youtube.com/watch?v=oaRLi6Cf5eU 

• AGORA EU VOU ANDAR (ANDAR DEVAGARINHO)- Xuxa  

• AGORA EU VOU ANDAR DEVAGARINHO, DEVAGARINHO, DEVAGARINHO; 

• AGORA VOU ANDAR ABAIXADINHO, ABAIXADINHO, ABAIXADINHO; 

• AGORA EU VOU ANDAR BEM LÁ NO ALTO, BEM LÁ NO ALTO, BEM LÁ NO ALTO; 

• AGORA EU VOU ANDAR BATENDO PÉ, BATENDO PÉ, BATENDO PÉ; 

• AGORA EU VOU ANDAR DE MARCHA RÉ, DE MARCHA RÉ, DE MARCHA RÉ; 

• AGORA EU VOU ANDAR BATENDO A MÃO, BATENDO A MÃO, BATENDO A MÃO; 

• AGORA EU VOU ANDAR COM A MÃO NO CHÃO, COM A MÃO NO CHÃO, COM A MÃO NO CHÃO; 

• EU VOU ANDAR QUE NEM UM AVIÃO; UM AVIÃO, UM AVIÃO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oaRLi6Cf5eU

