
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 20/09/2021 a 24/09/2021 
   

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- Peça ajuda de um responsável para fazer a leitura da música “Aquarela”, ou se preferir ouça 

através do link: https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU. Enquanto escuta a música você deve ir 

ilustrando-a com desenhos. Use a sua imaginação.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU


 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 20/09/2021 a 24/09/2021 
   

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 esta atividade, com a ajuda de um responsável separe 

objetos pequenos que você possui em casa, como: colheres, brinquedos, lápis. Depois que já tiver com o 

material em mãos, faça a soma entre eles. Siga as operações abaixo, porém, use o material concreto para 

realizá-las. 

3 + 2 =  5 + 4 =  2 + 2 =  9 – 5 =  10 - 3=   4 – 3 =  5 + 5 = 

  

Caso preferir, faça o registro conforme a foto abaixo. 

       



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 20/09/2021 a 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

  

CONTEÚDOS: Água. 
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 assistir ao vídeo que fala sobre 
a importância da água e sobre a poluição.  
Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=SoM_E0oEBbY 
Agora que você já aprendeu sobre a água, desenhe ou recorte e cole figuras que mostrem ações que você 

realiza no dia-a-dia com o uso da água. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SoM_E0oEBbY


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 20/09/2021 a 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 
ÁREA: MÚSICA 

 
  

CONTEÚDOS: Brincadeira 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: 

Parte1- Vamos nos mexer? Ouça a música “Toca do coelho” e siga os comandos. Tenho certeza que você 

vai adorar! Chame a família e boa diversão. 

https://www.youtube.com/watch?v=qO-9ro41oEs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qO-9ro41oEs

