
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 04/10/2021 a 08/10/2021 
   

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: 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- Durante esta semana vamos realizar algumas atividades bem divertidas para comemorar o dia das 

crianças. Então para começar, na aula de Língua Portuguesa vamos trabalhar com a leitura e a escrita de 

uma letra de Música com o nome “Criança”. Para realizar esta atividade, peça ajuda de um responsável 

para fazer a leitura da música para você. Em seguida, passe o dedinho acompanhando a leitura. 

Música: Criança 

Que coisa linda a gente ser criança 

Brincar de pular e correr 

Ir para a escola aprender tantas coisas  

Para amanhã na vida vencer. 

Complete a estrofe da música que represente o que você 
mais gosta de fazer enquanto criança. Depois ilustre com 
um desenho bem lindo. 
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ÁREA: MATEMÁTICA 
 

  

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos; Noção de número natural; Quantificação por 
emparelhamento, estimativa, contagem; Seqüência numérica; Leitura e escrita de números. 
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- Vamos aproveitar a semana da Criança para aprender brincando? Para esta atividade você pode 

usar giz de lousa ou algum riscador para o chão. O objetivo é que a criança construa sua própria amarelinha 

no chão traçando os números de 1 a 10 e fazendo a contagem e a leitura da sequencia numérica. Depois é 

só aproveitar e se divertir. 
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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- Na aula de Ciências da Natureza vamos falar sobre a importância da chuva e de como as nuvens 
são formadas. De uma forma lúdica e interessante, assista ao vídeo: “A nuvem feliz”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssd5mwA3jGs 

 

Depois para concluir nossa atividade, observe as nuvens e abra um guarda-chuva. Peça para um 
responsável espirrar água com a mangueira imitando uma nuvem com chuva. Tenho certeza que você vai 
se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssd5mwA3jGs
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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 comemorar o dia das Crianças cantando e dançando com a música: “Eu sou Criança”? Siga a 

coreografia e movimente-se. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=38gw62keZBs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38gw62keZBs

