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                          PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

                        Secretaria Municipal da Educação 
                          EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 
 

INFANTIL V 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Thabata 08/03/2021 a 
12/03/2021 

 

NOME DO ALUNO:     
 
 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS:  

As parlendas são versos ritmados e de fácil memorização, em sua maioria com temáticas infantis. 
Derivada do verbo “parlare”, que significa “conversar”, as parlendas proporcionam aos alunos momentos 
de interação e brincadeiras, aprimorando a sua fala através da récita dos seus versos. Nossa semana será 
baseada nessas brincadeiras cantadas, que são demais de gostosas para aprender e cantar.  
  
CONTEÚDOS: Língua Portuguesa, Artes, Cultura Corporal, Matemática, Música  

OBJETIVOS: 
• Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório vocabular; 
• Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento; 
• Criar e apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais; 
• Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais; 
• Conhecer a música em sua diversidade de gêneros para ampliação de repertório; 
• Identificar e escrever a sequencia numérica até 10; 
• Fazer relação número e quantidade; 
• Desenvolver o equilibrio, a concentração e a coordenação motora global, desenvolver a consiência corporal, bem 

como regras e combinados; 
 

ATIVIDADE 1 – BRINCADEIRA MUSICAL  
 

Áreas contempladas:  

• Lingua Portuguesa 

• Artes 

• Música  

• Cultura Corporal  
 
O Grupo Palavra Cantada apresenta, nessa música, o brinquedo cantado “Yapo”, “podendo ser utilizado autonomamente pelas 
crianças em pesquisas de repertório de brincadeiras populares e jogos tradicionais, permitindo a elas a exploração de recursos da 
linguagem audiovisual para aprender a brincar e os recursos corporais para interagir com crianças de diferentes idades, ampliando 
as experiências do campo Corpo, Gestos e Movimentos.  
 

Disponível no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc 
 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DA BRINCADEIRA: Pedir que a criança 
desenhe em uma folha como foi as brincadeiras e 
trazer para escola.  

https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc
https://www.youtube.com/embed/rcBvsH7jqnc?feature=oembed
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ATIVIDADES 2 -  ESTÁTUA  
 
Áreas contempladas:  

• Lingua Portuguesa 

• Artes  

• Música  

• Cultura Corporal  

 

Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

Procedimentos: Ouvir a música com a criança e depois perguntar o que ela percebeu: é animada? É lenta? Quais sons ele 
conseguiu perceber na música?  Em seguida mostrar que a música tem comandos a serem seguidos, e oferecer para brincar 
junto com ela. Aí é so colocar a música de novo e se divertir!! 

 

REGISTRO DA BRINCADEIRA: Pedir que a criança desenhe em uma folha como foi as brincadeiras e trazer 
para escola.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o
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ATIVIDADE 3 – UM, DOIS FEIJÃO COM ARROZ  
 

Áreas contempladas:  

• Música  

• Matemática  

• Artes  
 
 
Procedimentos: Ler a parelnda com a criança até que fique bem 
fixada. Em seguida, recortar de folhetos de mercado ou resvistas 
os números de 1 a 10 e colar no espaço abaixo.  
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ATIVIDADE 4 – AMARELINHA  

Áreas contempladas:  

• Língua Portuguesa  

• Matemática  

• Cultura Corporal 

 

O que é amarelinha? 

É um jogo originado na França em que linhas são desenhadas no chão e o objetivo é chegar na área 
desenhada como "céu". 

 

Qual é o objetivo no jogo da amarelinha? 

Chegar até o céu depois de lançar a pedrinha em cada uma das casas e retirá-la sem pisar na casa em que 
há a pedra ou nos contornos dos quadrados. 

 

Quais são as regras para brincar de amarelinha? 

No jogo, quem pisar na casa em que há a pedrinha, esquecer de retirá-la da casa, errar a casa ao lançar a 
pedra ou cair com os dois pés no chão perde. 

 

Procedimentos:  

 

COMO BRINCAR??  

• Jogue a pedrinha na casa 1 e comece a pular de casa em casa, iniciando na casa 2 no caso da 
primeira jogada. 

• Pule usando 1 pé em cada casa até chegar no céu. Não pise nas linhas para não perder a vez. 

• Chegando no céu, o jogador deve voltar pulando de casa em casa até chegar na casa anterior 
em que está a pedrinha. 

• No caso da primeira jogada, o jogador deve parar na casa 2 com um pé só, pegar a pedrinha da 
casa 1 e saltar diretamente para o início. 

• Se o jogador completar todo o circuito sem nenhum erro, ele joga de novo, agora começando 
pela casa 2. 

• Quem conseguir fazer todo o circuito da casa 1 a casa 10 primeiro, ganha a brincadeira.  

 

 

 

Depois de brincar, complete a amarelinha escrevendo os números que estão faltando ou recortando de 
panfletos.  

 

 

Fonte: https://www.cleanipedia.com/br/familia/amarelinha-historia-como-brincar.html 

 

https://www.cleanipedia.com/br/familia/amarelinha-historia-como-brincar.html
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Fonte: https://www.cleanipedia.com/br/familia/amarelinha-historia-como-brincar.html 

https://www.cleanipedia.com/br/familia/amarelinha-historia-como-brincar.html

