
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 09/08/2021 a 13/08/2021 
   

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 poemas? Peça ajuda de um responsável para realizar a leitura do poema 

“Flor amarela” de Cecília Meirelles ou se preferir através do link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Re0ldkzt1jk

 

Parte 2- Agora que você já escutou a poesia, vamos fazer a flor amarela de Arabela? Desenhe a flor do jeito 

que você imagina que ela seja e depois pinte usando a cor amarela. Você pode usar papéis picados para 

enfeitar a sua flor.  

        

Caso você queira ver nascer uma flor 

amarela plante sementes de girassol. Tenho 

certeza que você vai adorar!!!!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=Re0ldkzt1jk
https://www.youtube.com/watch?v=Re0ldkzt1jk
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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 e subtrair? Para isto você vai precisar de papéis, tesoura, cola e lápis. 

Com a ajuda de um responsável você deve recortar círculos e montar uma centopéia e dentro dela anotar 

operações de subtração e adição. Depois é só resolver e anotar os resultados. 

 

Você pode usar as seguintes operações:  

5+3=  6+4=  3+3=  8-2=  5-5=  6-0=  6-3= 
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ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Ar. 
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 sugestão para introduzir o estudo desse conteúdo, vamos ouvir a música “O ar” de 
Vinicius de Moraes ou se preferir através do link: https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8 

O Ar (O Vento)  
 

Estou vivo, mas não tenho corpo  
Por isso é que não tenho forma  
Peso eu também não tenho  
Não tenho cor  
Quando sou fraco  
Me chamo brisa  
E se assobio  
Isso é comum  
Quando sou forte  
Me chamo vento  
Quando sou cheiro  
Me chamo pum! 

Parte 2- É importante salientar aos alunos que utilizamos o ar para respirar, para encher bóias, bolas, pneus, 

balões, que a força do vento serve para mover os cata-ventos e as velas dos barcos, empinar as pipas, e é 

aplicado nas tecnologias não poluentes, como, por exemplo, para gerar energia eólica, utilizada nas casas, nos 

comércios e indústrias. Além disso, o ar passa por mudanças de temperatura. O ar quente é mais leve que o ar 

frio, pois os balões sobem devido seu aquecimento e que o ar está em constante movimento e assim formam-se 

os ventos, por vezes esse movimento é suave, em outras vezes, é forte e pode causar destruição da natureza e 

das construções humanas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8


Observe a obra de arte “Meninos Soltando Pipas”, de Cândido Portinari, que retrata a brincadeira com pipas, que 

sem o vento, não poderia acontecer. Agora em uma folha de papel faça a releitura da obra observando o quadro 

abaixo. 

 

Você pode recortar figuras para fazer a releitura ou fazer o desenho. Use a sua criatividade. 
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ÁREA: MÚSICA 

 
  

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 música desta semana faremos uma brincadeira que se chama: “Dança da imitação”. 

Nesse vídeo vamos aprender a dançar! Isso mesmo! Aos pouquinhos, de pequenos em pequenos 

movimentos, vamos descobrindo uma coreografia. Acesse o link e divirta-se. 

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ 

Essa é a dança da imitação 
É muito simples preste muita atenção 
Pra começar vamos balançar as mãos, vai 
Balance a mãozinha. 

Essa é a dança da imitação 
É muito fácil você tem que aprender 
Depois da mão três palminhas vou bater, vai! 
Balance a mãozinha (pá, pá, pá). 

Essa é a dança da imitação 
E aos pouquinhos mais difícil vai ficar 
Depois da palma o joelho eu vou dobrar, vai! 
Balance a mãozinha, pá, pá, pá, inhec, inhec. 

Essa é a dança da imitação 
Tô conseguindo pode colocar mais um 
Depois de tudo vou mexer o meu bumbum, vai! 
Balance a mãozinha, pá, pá, pá, inhec, inhec, tum, tum, Tum. 

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ


Essa é dança da imitação 
E vamos ver se ainda dá pra decorar 
Levante o braço e comece a girar, vai! 
Balance a mãozinha, pá, pá, pá, inhec, inhec, tum, tum, tum, lá, lá, lá, lá, lá, lá 
Essa é a dança da imitação 
O fim merece uma comemoração 
É só pular levantando a sua mão, vai 
Balance a mãozinha, pá, pá, pá, inhec, inhec, tum, tum, tum, lá, lá, lá, lá, lá, lá, rei, rei. 

Essa é a dança da imitação 
Decorei tudo, já consigo repetir 
Fazendo rápido eu provo que aprendi, vai! 
Balance a mãozinha, pá, pá, pá, inhec, inhec, tum, tum, tum, lá, lá, lá, lá, lá, lá, rei. 

 


