
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 08/09/2021 a 10/09/2021 
   

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- Você sabia que dia 07 de Setembro comemoramos a Independência do Brasil? Você sabe a 

importância desta data? Assista ao vídeo abaixo e aprenda de forma divertida e lúdica a história da nossa 

Pátria amada. 

https://youtu.be/7QagqPUVuY0 - História da Independência para as crianças. 

 

Parte 2- Realize o registro da história através de um desenho mostrando o que você aprendeu. Recorte de 

revistas, jornais e livros as letras que formam a frase: INDEPENDÊNCIA OU MORTE e cole junto com o seu 

desenho dando um título a ele. 

 

https://youtu.be/7QagqPUVuY0


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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A REGINA 08/09/2021 a 10/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Formas: bidimensionais (figura plana) e tridimensionais (sólidos geométricos).  
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- Vamos aprender as formas geométricas e as cores que compõe a Bandeira do Brasil? 

Acesse o link abaixo para você construir sua própria Bandeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdNljuhhIFI Bandeira do Brasil: Cores e Formas Geométricas| Dia da 

Bandeira. 

 

Parte 2- Vamos fazer a Bandeira do Brasil? Construa a sua bandeira com a ajuda de um responsável 

fazendo o desenho das formas geométricas. Depois cole-as na posição correta e use palito de sorvete ou 

churrasco para usar como suporte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MdNljuhhIFI
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ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Paisagem: relevo (montanha, vulcão); vegetação; hidrografia (rios, oceanos e lagos); rochas; 
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- Observe a paisagem retratada no vídeo proposto na atividade de Língua Portuguesa e desenhe 

abaixo quais são os fenômenos naturais que aparecem. Ex: Paisagem: relevo (montanha, vulcão); 

vegetação; hidrografia (rios, oceanos e lagos); rochas, água, ar, terra. 

Parte2- Faça um desenho mostrando os fenômenos naturais que você observou no vídeo. 
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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- Agora que você já aprendeu sobre a história da Independência do Brasil, ouça a música “Brasil”- 

Semana da Pátria. https://www.youtube.com/watch?v=J0x9hkXSWHA  

 

Parte 2- Aprenda a fazer um chocalho através do link abaixo para você acompanhar a música. 

https://www.youtube.com/watch?v=xpzj-IUGls4- Atividade para a semana da Pátria: chocalho nas cores 

do Brasil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0x9hkXSWHA
https://www.youtube.com/watch?v=xpzj-IUGls4-

