
PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI “ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL - IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 17 Á 21/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA: Matemática

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos

OBJETIVO: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando em
diferentes contextos.

DESENVOLVIMENTO DAATIVIDADE:

Essa semana vamos continuar trabalhando alimentos. O responsável junto com o estudante vai
separar alguns prendedores com os números para contagem.
Agora vamos montar os quebras cabeças com as imagens das frutas, em seguida os
prendedores deverão ser posicionados em cima de cada letra, sinalizando a quantidade das
letras das palavras.

UVA MAÇÃ PERA ABACAXI
MELANCIA BANANA
OMATERIAL ESTÁ DISPONÍVELNAESCOLA



PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI “ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL - IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 17 Á 21/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA: ARTES VISUAIS

CONTEÚDO: Pintura

OBJETIVO: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais, no fazer
plástico-visual em propostas artísticas.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: CORES

O responsável vai apresentar para o estudante algumas frutas ou legumes que tem em casa,
sinalizando verbalmente qual é a cor daquele alimento.

Agora peça para o estudante, pintar os alimentos abaixo com as cores correspondentes:





PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI “ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL - IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 17 Á 21/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA: MÚSICA

CONTEÚDO: Música Infantil

OBJETIVO: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais,
concebendo a música como produto histórico cultural.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Vamos aprender uma música bem divertida, estimule o estudante a prestar atenção durante a
atividade cantando junto tornando um momento de descontração e prazerosa.

Assista ao link abaixo para aprender a musiquinha

https://www.youtube.com/watch?v=jean-mwyS1c

https://www.youtube.com/watch?v=jean-mwyS1c


Agora cubra os pontilhados e pinte a fruta no quadro abaixo:



PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação

EMEI “ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL - IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 17 Á 21/05/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDO: Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação da
cultura historicamente acumulado.

OBJETIVO: Ler e interpretar texto tanto nos aspectos não verbais, quanto no aspecto verbais,
relatando e argumentando sua compreensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros
textuais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Livro- A menina que não gostava de frutas.

Assista ao link abaixo para conhecer a historinha

https://youtu.be/LquIqHWh8Ec

Agora vamos acompanhar a leitura, deixe a criança manipular as páginas da história, ressalte as
características dos elementos das paginas que chamar a atenção do estudante.

https://youtu.be/LquIqHWh8Ec


Disponível em: http://atividadesinfantilp.blogspot.com/2018/03/livro-menina-que-nao-gostava-de-fruta.html

http://atividadesinfantilp.blogspot.com/2018/03/livro-menina-que-nao-gostava-de-fruta.html
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