
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 30/06/2021 a 02/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

  

CONTEÚDOS: Leitura pelo professor de diferentes gêneros e portadores textuais. 
OBJETIVOS: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características utilizando-os nas diversas 
situações comunicativas. 
EIXO: 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 trabalhar com as cantigas populares? Você deve ouvir a cantiga através do link abaixo e 

depois realizar a atividade proposta. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MjltZ2okiJk 

 

Parte 2- Agora que você já escutou a cantiga, peça ajuda de um responsável para escrevê-la em um papel e 

pinte todas as vogais que você encontrar. As vogais são: A- E- I- O- U. Que tal confeccionar uma canoa de 

dobradura? Para isto pegue um papel e siga as instruções. 

Caso sinta dificuldade você pode assistir o vídeo abaixo explicando o passo a passo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CPrdggN48-c 

https://www.youtube.com/watch?v=MjltZ2okiJk
https://www.youtube.com/watch?v=CPrdggN48-c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 30/06/2021 a 02/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Ideias quantitativas de somar e subtrair. 
OBJETIVOS: Vivenciar ações relacionadas às operações aritméticas com apoio material e progressivamente 
através de cálculos mentais e estimativas. 
EIXO: Operações. 

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 aprender a somar? Para isto você vai precisar de um cabide, prendedores e papeis para 

montar as continhas. Em uma folha você deve anotar as operações abaixo ou pedir para um responsável 

escrever para você: 

3+4=       5+2=        2+2=      1+4=   3+3=      5-3=      1-1=        6-4= 2-1= 4-3= 

Depois de anotar as operações, basta você resolve-las usando os prendedores conforme modelo abaixo: 
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INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 30/06/2021 a 02/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Saúde- Higiene pessoal e produtos de higiene. 
OBJETIVOS: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da necessidade 
da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo. 
EIXO: Ser humano e qualidade de vida. 
 

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- Nós sabemos que a higiene pessoal infantil é algo essencial para um desenvolvimento saudável, 

longe de germes e bactérias. Mas sabemos também que se sujar faz bem para as crianças e brincar é muito 

importante, afinal é assim que elas descobrem o mundo. Mas como ensinar conceitos de higiene corporal 

para as crianças? Através de atividades lúdicas sobre higiene pessoal que são divertidas e educativas. Assim 

é possível juntar as duas coisas e aprender brincando. 

Assista ao vídeo e aprenda um pouco mais sobre a higiene pessoal. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iCYv-3cqDIE 

Parte 2- Para complementar a aula como proposta de atividade você deve recortar e colar figuras que 

representem hábitos de higiene pessoal ou produtos que usamos em nossa higiene pessoal.  Depois cole 

em um papel criando um lindo cartaz. Observe o exemplo. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=iCYv-3cqDIE
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ÁREA: CULTURA CORPORAL 

 
  

CONTEÚDOS: Brincadeiras de imitação. 
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- Na aula de Cultura Corporal desta semana faremos uma brincadeira de imitação. Você deve 

prestar atenção nos movimentos conforme mostra as figuras abaixo e tentar realizar as imitações. Tenho 

certeza que você consegue. Vamos praticar? 

 

 



 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


