
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 24/05/2021 a 28/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: MÚSICA 
 

  

CONTEÚDOS: Fontes sonoras; elementos do som; elementos da música. 
OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para 
desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os 
códigos musicais. 
EIXO: Som e Música. 

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 Música desta semana, nós faremos uma orquestra de papel. Para isto você vai precisar 

de uma folha de sulfite, jornal ou de caderno e prestar atenção no vídeo. Tenho certeza que você vai 

adorar. Vamos praticar? O link para a música está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1KNTbsNk654-clap, clap, song 

 

Parte 2- Agora que você já aprendeu o ritmo da música, use a folha para fazer desenhar o modelo abaixo e 

vamos realizar a atividade de outra forma. Agora você deve acompanhar a música usando o dedo e os 

símbolos abaixo. Você pode acessar o link abaixo e exercitar quantas vezes quiser. 

https://www.youtube.com/watch?v=q-3dIEeyDuk 

 

ORQUESTRA 

DE 

PAPEL 

https://www.youtube.com/watch?v=1KNTbsNk654-
https://www.youtube.com/watch?v=q-3dIEeyDuk
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NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: Chapeuzinho Vermelho. 
OBJETIVOS: Experienciar vivências mediadas por obras da Literatura Infantil, por meio do vínculo ativo 
com a imagem artística, inserindo-se no universo da cultura literária. 

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- Escute a história da Chapeuzinho vermelho através  do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo


Parte 2- Vamos criar um lindo desenho representando a história da “Chapeuzinho Vermelho”? Para isto 

você pode usar papéis, lápis, canetinha e palitos de sorvete. Observe a figura abaixo e crie a sua. 
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NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTES VISUAIS 
 

  

CONTEÚDOS: Pesquisas sensoriais (diferentes sensações proporcionadas pela manipulação de materiais e 
suportes diversos); Pintura- exploração e procedimentos; Elementos da sintaxe visual (textura e cores); 
Ferramentas; Suportes e Materiais. 
OBJETIVOS: Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções; Expressar 
de forma oral as sensações produzidas a partir da exploração de materiais e leituras de imagens e de mundo; 
Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos/ferramentas no fazer artístico, criando novas possibilidades 
de uso. 
EIXO: Percepção e Sentido; Fazer artístico; Materialidade. 

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- Para começar a criar sua própria obra de arte, você vai precisar de: 

• Barbante ou linha; cola branca; tinta guache, algodão se for fazer as nuvens; cotonete se quiser 
utilizar esta técnica para pintar o fundo; milho; arroz; feijão; papel. (você pode usar os materiais 
que possui em casa). 
 

• Use a tinta para fazer a paisagem e o barbante para criar o elemento principal da sua obra de arte. 
Use a criatividade e bom trabalho!! 
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ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

CONTEÚDOS: Meios de Comunicação e seu desenvolvimento histórico. 
OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico 
das relações humanas em diferentes tempos históricos. 
EIXO: Tempo histórico e espaço geográfico. 

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- Faça uma investigação inicial com a criança a partir do seguinte texto: 

Você sabe o que são meios de comunicação? 

Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informação. Dessa 

maneira, eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro. Por exemplo: nosso tio mora em outra cidade, 

mas graças ao telefone conseguimos conversar com ele. Existem diversos meios de comunicação como, por 

exemplo, o telefone, a televisão, o rádio e o jornal. A Internet também nos possibilita comunicar-nos 

através de vários meios, como o whatsapp. É graças ao avanço da tecnologia que cada vez mais os meios de 

comunicação permitem que nos comuniquemos com pessoas em maiores distâncias no menor espaço de 

tempo. Cada meio permite que nos comuniquemos de uma maneira diferente com o outro. Por exemplo: a 

televisão permite que muitas pessoas vejam a mesma notícia, mas é através do telefone que conseguimos 

transmitir a notícia que escutamos para as outras pessoas. Como podemos nos comunicar? De que forma? 

Que instrumentos facilitam a nossa comunicação? Liste em uma folha as hipóteses das crianças e destaque 

o uso dos seguintes meios de comunicação: 

• Telefone e Celular; Carta; Televisão; Email (Internet); Rádio; Revistas e Livros. 

 

 



Parte 2- Brincadeira: 

Telefone Sem Fio 

Organizem-se em fila, de preferência sentados lado a lado; 

A primeira pessoa da fila inventa uma mensagem e a transmite para a pessoa seguinte, falando-lhe 

baixinho ao ouvido; 

A pessoa que recebeu a mensagem a transmite da mesma forma para o próximo da fila, sempre com 

cuidado para que as outras pessoas não escutem; 

Quando a última pessoa da fila receber a mensagem, dirá para todos o que ouviu e também, com a ajuda 

de um responsável, fará o registro escrito na folha da mensagem recebida. A última criança da fila passa 

agora para o início da fila, reiniciando a brincadeira. Oriente as crianças sobre a importância de se falar 

sempre a verdade e de repassar informações de forma correta. 

 

Parte 3- Recorte e cole de livros, jornais ou revistas, figuras que representem os meios de 

comunicação. 

 
 


