
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 26/07/2021 a 30/07/2021 
   

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 aula de Língua Portuguesa desta semana, vamos dar continuidade ao conteúdo Vogais. Para 

aprimorar a sua aprendizagem vamos relembrar as vogais? Cante comigo: A, A, A É DE ABELHINA; E, E, E É 

DE ELEFANTE; I, I, I É DE INDIOZINHO; O, O, O É DO ÓCULOS DA VOVÓ; U,U,U É DE URUBU. Agora, com a 

ajuda de um responsável trace as vogais em uma folha de papel e cubra-as colando macarrão. Observe a 

figura para realizar a atividade. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 26/07/2021 a 30/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos; Noção de número natural; Quantificação por 
emparelhamento, estimativa, contagem. 
OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os 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- Na aula de Matemática vamos trabalhar com os números, sequência numérica e quantidade. Para 

esta atividade vamos precisar de prendedores e papel. Com a ajuda de um responsável recorte um círculo e 

divida-o em 10 partes. Recorte e cole bolinhas de papel nas quantidades de 1 a 10 e cole dentro de cada 

espaço no círculo. Depois de traçar os números cole-os nos prendedores e faça a relação 

número/quantidade. Use esta atividade para estudar os números e sua quantidade. Conte o número de 

bolinhas e coloque o prendedor de acordo com a quantidade. Observe a figura. 
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ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Relação entre natureza e sociedade: aquecimento global, poluição, desmatamento, contaminação da 
água e do solo e problemas ambientais. 
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- Você sabe a diferença entre coisas quentes e frias? Vamos realizar um experimento para aprender 

um pouquinho mais sobre isto? Para esta atividade você vai precisar de dois potinhos, um com água morna 

e outro com água quente. Siga as instruções abaixo: 
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ÁREA: CULTURA CORPORAL 
 

  

CONTEÚDOS: Brincadeira musical: dancinha do corpo. 
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 jogo, de dança e 
de ginástica, entre outras. 

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- Vamos exercitar nosso corpo? Ouça a música da Turma do Seu Lobato e pratique os exercícios na 

brincadeira: Dancinha do corpo. É só ouvir e acompanhar os movimentos. Boa diversão. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9cA- Turma do Seu Lobato - Dancinha do Corpo 

Nosso corpo se divide 
Em cabeça, tronco e 
membros 
Vamos aprender com a 
dança 
Comece pelos braços 
Vamos agitar 
Jogue as mãozinhas pro ar 

Agora feche os olhinhos com 
os dedos 
Faz uma careta sem medo 
Balance a cintura pra lá e 
pra cá 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 
Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 
Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

Mãozinhas no joelho 
De frente pro parceiro 
Abaixe e levante sem parar 
Vire a cabeça, pro lado e pro 
outro 
Mexe com o seu calcanhar 
Agora pule, pule, com 
emoção 
Com suas mãos faça um 
coração 
Dance, dance, dance, e sai 
do chão 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 
Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 
Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

Nosso corpo se divide 
Em cabeça, tronco e 

membros 
Vamos aprender com a 
dança 
Comece pelos braços 
Vamos agitar 
Jogue as mãozinhas pro ar 

Abaixe e ponha a mão no 
joelho 
Balance o bumbum na batida 
Rebole que essa dança 
'Tá tão divertida 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 
Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 
Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

Mãozinha atrás da nunca 
Rode como nunca 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9cA


Depois pule pra frente e pra 
trás 
Bote o pé pro lado 
Depois bote pro outro 
Dance que essa dança é 
demais 
Agora ponha a mão no 
ombro do amigo 

Andando e fazendo 
trenzinho 
Deixe que o da frente mostre 
o caminho 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 

Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

Agora vai, vai 
Comece a rodar 
Agora vai, vai 
Vai bem devagar 

 

 

 


