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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII MADRE TERESA DE CALCUTA 

 
   

INFANTIL V  
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B 
REGINA CELIA DE 

MELO RAMOS 
09/08/2021 a 13/08/2021 

 
 

  

NOME DO ALUNO:  
 

Queridos alunos! Ficamos muito felizes com sua participação, por isso pedimos que realize as 

atividades diariamente com amor e carinho! 

Famílias, agradecemos e contamos com seu apoio e incentivo nas atividades remotas. Se 

cuidem! 

 

ATIVIDADE 1: PARLENDA INFANTIL 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA - EIXO: Dimensão estética 

CONTEÚDO: 

*Parlenda: UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ  

 * interpretação dos textos em roda de conversa.  

OBJETIVO: 

* Explorar os elementos da literatura infantil por meio das parlendas. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Nessa atividade as crianças vão apreciar a parlenda infantil: UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ. 

O responsável deverá ler para a criança a parlenda que está na folha de atividade, mostrando 

para a criança os desenhos que representam os alimentos que aparece no texto. 

Após a leitura o responsável poderá conversar com a criança sobre as seguintes questões: 

 O que a criança mais gostou nesta parlenda? 

 Qual desses alimentos a criança gosta mais? 

 Até qual numero a parlenda conta? 

 Tem algum desses alimentos que a criança não conhece? 

 

REGISTRO: 

FAÇA NO QUADRO ABAIXO O DESENHO DO ALIMENTO QUE VOCÊ MAIS GOSTOU DA 

PARLENDA, E COM A AJUDA DO RESPONSÁVEL ESCREVA O NOME DESTE ALIMENTO. 

ENTREGAR A FOLHA DE ATIVIDADE NA ESCOLA ATÉ O FINAL DO MÊS DE AGOSTO.  
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DESENHE O ALIMENTO QUE VOCÊ MAIS GOSTOU DA PARLENDA 
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ATIVIDADE 2:PARLENDA E OS NÚMEROS  

 

ÁREA: MATEMÁTICA- EIXO: NÚMEROS 

CONTEÚDOS:  

Contagem oral; 

Sequência numérica; 

Escrita de números. 

  
OBJETIVOS:  

Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em diferentes 

contextos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Nesta atividade as crianças devem assistir ao vídeo da parlenda “um, dois, feijão com arroz” do 

canal “Vila Educativa” no Youtube através do link: https://youtu.be/K55Cns_DPgo. 

Depois as crianças devem (com auxílio dos pais) registrar os números que faltam para 

completar a sequência numérica de um á dez. Em seguida faça o registro do numero nas 

palavras abaixo. 

   

REGISTRO:  

COMPLETAR A SEQUÊNCIA NUMÉRICA E REGISTRAR O NUMERO NA FRENTE DA 

ESCRITA DA PALAVRA. ENTREGAR A FOLHA DE ATIVIDADE NA ESCOLA ATÉ O FINAL 

DO MÊS DE AGOSTO.  

 

COMPLETE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

1  3  5  7  9  

https://youtu.be/K55Cns_DPgo
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REGISTRE O NÚMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM  

DOIS  

TRÊS  

QUATRO  

CINCO  

SEIS  

SETE   

OITO  

NOVE   

DEZ  
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ATIVIDADE 3: “MÚSICA DOS NÚMEROS” 

ÁREA: MÚSICA - EIXO: Apreciação musical e contextualização 

CONTEÚDO:  

Música Infantil: Um, Dois, feijão com arroz.  

Fontes Sonoras: copos plásticos e o as mãos 

 

 OBJETIVO:  

 Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para 

desenvolver funções psíquicas. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Nessa atividade os alunos devem assistir ao vídeo da música da parlenda infantil “Um, dois, 

feijão com arroz” do canal “Elefante colorido histórias & atividades infantis” no Youtube através 

do link: https://youtu.be/AiNDlLQaRVo . 

Após assistir ao vídeo e prestar atenção na musica e no ritmo separe os seguintes materiais: 

 2 copos de plástico. 

Em seguida com os copos virados de boca pra baixo faça o seguinte treino falando a parlenda 

“Um, dois, feijão com arroz”, quando você disser os números bata os copos na mesa ou no 

chão e quando falar os alimentos bata palmas duas vezes. 

Lembre-se de prestar no ritmo, nos números e nas palmas. 

Mas o importante é se divertir com cantando e rimando.  

 

REGISTRO:  

PEDIMOS AOS PAIS QUE REGISTREM AS ATIVIDADES ATRAVÉS DE FOTOS OU VÍDEOS 

E COMPARTILHEM NO WHATSAPP DA ESCOLA. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AiNDlLQaRVo
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ATIVIDADE 4: “CAÇA TESOURO” 

ÁREA: CULTURA CORPORAL- EIXO: Brincadeiras de destrezas e desafios 

corporais. 

CONTEÚDOS:  
Brincadeira infantil com 5 brinquedos diferentes. 
 
OBJETIVOS:  
Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Nessa atividade as crianças vão brincar de caça tesouro, para deverão escolher 5 brinquedos 

ou objetos da preferencia d cada criança e em seguida coloca-los sobre a mesa ou o sofá para 

contar e verificar se foram escolhidos 5 brinquedos ou objetos.  

Depois de contar, a criança deverá fechar os olhos e contar de 1 á 10, enquanto o responsável 

esconde os objetos na sala da casa ou no quarto da criança. 

Terminada a contagem a criança deverá procurar os objetos ou os brinquedos e entregar ao 

responsável, que junto com a criança irá contar até que todos os brinquedos sejam 

encontrados. 

BOA DIVERSÃO Á TODOS! VAMOS ENCONTRAR OS TESOUROS!  

 

REGISTRO:  

REALIZAR O DESENHO NA FOLHA E ENTREGAR NA ESCOLA NO FINAL DO MÊS DE 

AGOSTO.  

 

 
FAÇA O DESENHO DOS TESOUROS 

(BRINQUEDOS OU OBJETOS) 

 


