
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 23/08/2021 a 27/08/2021 
   

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 folha sulfite e um pedaço de papel pardo (pode ser retirado na escola através de 

agendamento). Com a ajuda de um responsável traçar a letras do alfabeto em pedaços pequenos e depois 

colocar 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


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 23/08/2021 a 27/08/2021 
   

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 objetos que você tiver em casa. Distribua os elementos 

em cima de um papel e faça agrupamentos. Depois conte a quantidade de cada grupo de elementos e faça 

o registro do numeral. Observe o exemplo abaixo e realize o seu. Vamos aprender mais sobre os números 

acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 23/08/2021 a 27/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Preservação do Meio Ambiente. 
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- A educação ambiental para crianças deve começar na escola. O destino do planeta está nas mãos 

delas, por isso é importante que, desde pequenas, elas aprendam a racionalizar os recursos e a contribuir 

com seu grãozinho de areia na luta contra as mudanças climáticas. O resultado dessa difícil prova pode ser 

um mundo mais sustentável e melhor para viver. 

Uma super atividade para trabalhar a preservação do meio ambiente é usar a técnica de colagem de folhas 

secas ou verdes para montar animais, insetos... Este é um meio de falar sobre a conservação do meio 

ambiente de forma muito divertida! Que tal montarmos um animal somente com colagem de folhas? 

Recolha folhas de vários tamanhos, formatos e cores e solte a imaginação!!! Vamos ver algumas sugestões 

para nos inspirar?  

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 23/08/2021 a 27/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MÚSICA 
 

  

 CONTEÚDOS: Fontes sonoras; elementos do som; elementos da música. 
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- Na aula de Música desta semana vamos trabalhar com imitação de movimentos. Acompanhe 

através do link: https://www.youtube.com/watch?v=m6h7aiZIHY0 e movimente-se. Você deve usar o 

corpo e a memória para realizar os movimentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6h7aiZIHY0

