
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 12/07/2021 a 16/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

  

CONTEÚDOS: Ideia de representação – Escrita de palavras com mediação e autonomia. 
OBJETIVOS: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo, elaboração de ideias, 
registro e transmissão de conhecimento e de autorregulação da conduta, desenvolvendo gradativamente as 
capacidades de ouvir e falar, ler e escrever e de 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- Na atividade de Língua Portuguesa desta semana, vamos trabalhar com rótulos. Para isto, 
escolha o rótulo de algum produto que você tenha em casa e siga as orientações abaixo: 

 

Registre a atividade com fotos 

e encaminhe no grupo de 

whatsapp. 



   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 12/07/2021 a 16/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Formas: bidimensionais (figura plana). 
OBJETIVOS: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e posição). 
EIXO: Espaço e forma. 

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 de Matemática, vamos trabalhar com as formas geométricas: quadrado, 
triângulo, círculo e retângulo. Para realizar a atividade siga as orientações abaixo: 

 

Registre a atividade 

com fotos e encaminhe 

no grupo de whatsapp. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 12/07/2021 a 16/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MÚSICA 
 

  

CONTEÚDOS: Sons da natureza. 
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- Hoje na aula de Música nós vamos descobrir quais são os sons da natureza. Você deve 
acessar o link abaixo e descobrir ao que se referem os sons. Tenho certeza que você vai adorar. 

https://www.youtube.com/watch?v=KmllrAj36Os- Descobrindo os sons da natureza. 

 

Parte 2- Para cada som que você escutar, tente achar figuras para representa-los. Você pode recortar e 

colar em uma folha de papel ou se preferir desenhe-os. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmllrAj36Os-
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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- Na aula de Ciências da Natureza, vamos trabalhar com a germinação da planta. Nesta atividade 
vamos ouvir a história do João e o pé de feijão para depois fazermos o plantio. Ouça a história através do 

link: https://www.youtube.com/watch?v=PQ9M7sW9-Ow 

 

Parte 2- Como você ouviu, João ganhou feijões mágicos em troca da vaquinha. Mas como sua mãe queria 
dinheiro em troca da vaquinha ficou brava com o João e jogou os feijões pela janela. Depois de um tempo 
cresceu um lindo pé de feijão. Agora é sua vez de fazer o plantio para nascer um lindo pé de feijão. Você vai 
precisar de uma caixinha de leite, feijões, terra, algodão e papel para enfeitar. Observe a figura abaixo e 
plante o seu feijão. Você pode colocar terra vegetal ou algodão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ9M7sW9-Ow

