PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI “Rosângela Vieira Martins de Carvalho”

INFANTIL V

TURMA
Infantil V-C

PROFESSOR (A)
Luciana

PERÍODO LETIVO
10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:
ATIVIDADE 1:

ÁREA: Matemática
EIXO: Números, Lateralidade, Raciocínio lógico.
CONTEÚDOS: Noção de números naturais; identificação de número natural de 1 a 9;
Lateralidade (em cima, embaixo, frente, atrás, esquerda e direita, transversal).
OBJETIVOS: Identificar os números de 1 a 9;
Explorar as noções básicas de posição e raciocínio lógico.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nesta atividade iremos jogar “Jogo da Velha”. O Jogo da
Velha foi á brincadeira escolhida para desenvolver diversas habilidades relacionadas á noções
matemáticas e ao movimento, como: lateralidade, noção espacial, raciocínio lógico e coordenação
motora.
Não é necessário imprimir o material, o responsável pelo aluno pode ajuda-lo a confeccionar a cartela, é
necessário apenas dois lápis ou canetas.
São necessários ao menos dois participantes, ganha o participante que completar a cartela.
O adulto responsável deverá acessar os endereços eletrônicos abaixo:
No primeiro vídeo o aluno deverá assisti-lo e entender como funciona o “Jogo da velha” de forma mais
ilustrativa.

https://www.youtube.com/watch?v=-2xtKyvEIk4

O segundo vídeo ensina no aluno a montar o seu próprio “Jogo da velha” permanente, assim ele poderá
jogar sempre que quiser.

https://www.youtube.com/watch?v=LFOJ-N7hazQ

Jogo da velha
O jogo da velha ou jogo do galo ou três em linha é um jogo e/ou passatempo popular. É um jogo de
regras extremamente simples, que não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente
aprendido.
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Regras:
No modo básico do jogo, participam duas pessoas, que jogam alternadamente, preenchendo cada um dos
espaços vazios. Cada participante poderá usar um símbolo (X ou O). Vence o jogador que conseguir
formar primeiro uma linha com três símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal.
Segue abaixo um modelo de cartela:

REGISTRO: Todos os alunos deverão enviar fotos e vídeos ao professor com o aluno realizando a
atividade.
Guardar as atividades realizadas pelo aluno em pasta ou envelope e na data agendada pelo professor
envia-las a escola.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI “Rosângela Vieira Martins de Carvalho”

INFANTIL V

TURMA
Infantil V-C

PROFESSOR (A)
Luciana

PERÍODO LETIVO
10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:
ATIVIDADE 2:

ÁREA: Ciências da Natureza
EIXO: Ser humano e Qualidade de vida.
CONTEÚDOS: Mobilidade e possibilidade de movimento corporal, necessidades humana.
OBJETIVOS: Conhecer e me familiarizar com as atividades de lazer, que realizamos em família, em se tratando
de movimentos corporais.
Brincar e ou desenhar com a família;
Realizar atividade de mobilidade, movimento corporal que traga união e alegria em família.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: O momento da brincadeira é uma oportunidade de
desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades,
relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza emoções. O brincar desenvolve também a
aprendizagem da linguagem e a habilidade motora.
Como estamos realizando atividades em homenagem à semana das mães ou do adulto que cuida de mim,
nesta aula vamos realizar a atividade em duas etapas:

Atividade1: A mamãe ou responsável irá ensinar o aluno a brincar de uma brincadeira que a mesma
brincava quando criança e brincarão juntos.
Atividade2: O aluno deverá fazer um desenho dele realizando sua brincadeira preferida, brincadeira esta
que é realizada em família.
Escreve o nome da brincadeira.

REGISTRO: Todos os alunos deverão enviar fotos e vídeos ao professor com o aluno realizando a
atividade.
Guardar as atividades realizadas pelo aluno em pasta ou envelope e na data agendada pelo professor
envia-las a escola.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI “Rosângela Vieira Martins de Carvalho”

TURMA
Infantil V-C

INFANTIL V

PROFESSOR (A)
Luciana

PERÍODO LETIVO
10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:
ATIVIDADE 3:

ÁREA: Língua Portuguesa - Oralidade
EIXO: Escrita e Leitura
CONTEÚDOS: Leitura pelo professor e ou adulto responsável do livro de história;
Formas de comunicação escrita- Função comunicativa da linguagem escrita.
OBJETIVOS: Apreciação de uma história em família;
Entender a função comunicativa da escrita;

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: O adulto responsável deverá auxiliar o aluno a assistir as duas
histórias que estão abaixo nos endereços eletrônicos selecionados.

https://www.youtube.com/watch?v=rR1r9FPz2NI
https://www.youtube.com/watch?v=uMx7jEoheKs
Após assistirem as histórias, o aluno deverá escrever em uma folha ou caderno algumas características próprias de
sua mãe ou do adulto que cuida dele.
Para realizar esta atividade o aluno precisará do alfabeto móvel, o adulto também poderá ajuda-lo soletrando letras,
escrevendo para que o tenha um modelo, falando bem devagar as palavras escolhidas pelo aluno para que ele utilize
a sua consciência fonológica e consiga distinguir os sons das letras e ir formando as palavras.
Por exemplo:
MINHA MÃE É...
Linda, Cheirosa...

REGISTRO: Todos os alunos deverão enviar fotos e vídeos ao professor com o aluno realizando a
atividade.
Guardar as atividades realizadas pelo aluno em pasta ou envelope e na data agendada pelo professor
envia-las a escola.
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Secretaria Municipal da Educação
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TURMA
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Luciana

PERÍODO LETIVO
10/05/2021 a 14/05/2021

NOME DO ALUNO:
ATIVIDADE 4:

ÁREA: Artes
EIXO: Fazer Artístico e Materialidade
CONTEÚDOS: Criação com exploração e procedimentos; ferramentas e suportes.
Ferramentas industriais e artesanais.
OBJETIVOS: Utilizar diversos materiais para compor sua pintura (giz, canetinha, folhas coloridas, lápis, tesoura,
cola, filtro de papel...).

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: O adulto responsável deverá colocar os vídeos abaixo,
indicados nos endereços eletrônicos, para que o aluno possa observar como criar um cartão para mamãe
ou para a pessoa que cuida dele e lhe homenagear nesta data.
O aluno deverá escolher um dos cartões para fazer juntamente do adulto responsável.
Serão necessários lápis, papéis coloridos, tesoura e cola e se escolher o cartão do segundo vídeo, um filtro
de papel.

https://www.youtube.com/watch?v=_2gI2CYiXik

https://www.youtube.com/watch?v=HgsmSDC0lXE

Após assistirem os vídeos e o aluno escolher o cartão que confeccionará para sua homenagem, o adulto
responsável deverá auxilia-lo, principalmente no manuseio da tesoura.
Guarde o cartão para presentear sua mãe ou a pessoa que cuida de você no domingo!

REGISTRO: Todos os alunos deverão enviar fotos e vídeos ao professor com o aluno realizando a
atividade.
Guardar as atividades realizadas pelo aluno em pasta ou envelope e na data agendada pelo professor
envia-las a escola.
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