
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 07/06/2021 a 11/06/2021 
   

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- Reúnam a família e juntos ouçam a música fazendo o que ela pede. Após criem novos movimentos 
de imitação. Todos da família podem participar desse momento de alegria e diversão. Usem a criatividade e 
façam novos movimentos com as mãos e com todo o corpo.  
Essa brincadeira poderá ser realizada em qualquer parte da casa; em pé ou mesmo sentados; ou seja, da 
forma que todos se sintam mais confortáveis. 
Se desejarem mandem fotos da atividade para nós, assim matamos um pouquinho a saudade! 
 Vamos lá? Acesse o link e divirta-se. https://www.youtube.com/watch?v=ovWT4zdNfoU&t=34s 

Letra da Música: 
“Com as minhas mãos”  
De: Elton Luiz  
Com as minhas mãos eu vou fazer,  
Fazer o que?  
Um avião.  
Com as minhas mãos eu vou fazer,  
Fazer o que?  
Uma borboleta.  
Com as minhas mãos eu vou fazer,  
Fazer o que?  
Um microfone.  
Com as minhas mãos eu vou fazer,  
Fazer o que?  
Um hambúrguer. 
Com as minhas mãos eu vou fazer,  

Fazer o que?  
Um travesseiro.  
Com as minhas mãos eu vou fazer?  
Fazer o que?  
Um tigre.  
Com as minhas eu vou fazer,  
Fazer o que?  
Uma aranha.  
Com as minhas mãos eu vou fazer,  
Fazer o que?  
Uma chuva.  
Com as minhas mãos eu vou fazer,  
Fazer o que?  
Um sorvete.  

https://www.youtube.com/watch?v=ovWT4zdNfoU&t=34s


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 07/06/2021 a 11/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: Dorotéia, a centopéia. 
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- Na aula de Arte Literária desta semana, vamos trabalhar com a história da Dorotéia, a centopéia. 

Para começar, você precisa ouvir a história através do link: https://youtu.be/uehFMW-yC3Y. 

 

https://youtu.be/uehFMW-yC3Y


Parte 2- Após ouvir a história, vamos construir uma centopéia? Use papéis variados de livros, revistas, 

jornais ou papel colorido (que poderá ser retirado na escola) ou com caixa de ovos e faça a sua centopéia 

usando a sua criatividade. Abaixo vou deixar um exemplo para você. 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 07/06/2021 a 11/06/2021 
   

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- Explique para a criança que confeccionar o próprio brinquedo desperta nas crianças novos 

interesses, desenvolve grandiosamente a criatividade e também a destreza manual, e faz com que elas 

enxerguem as possibilidades de transformar objetos. Então que tal fazer uma receita de massinha de forma 

bem divertida? Acesse o link para você aprender: https://www.youtube.com/watch?v=2eK0W12iboE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2eK0W12iboE


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 07/06/2021 a 11/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

CONTEÚDOS: Meios de transporte e mobilidade humana. 
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- Você sabia que para as pessoas se locomoverem usamos os meios de transportes? Os meios de 

transportes podem ser aéreos (que se locomovem no ar como: avião, helicóptero),terrestres (que se 

locomovem na terra como: carro, moto, bicicletas) e os aquáticos ( que se locomovem na água como: 

navios, barcos, lanchas). Vamos aprender mais? Acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6TgamyHBv4c 

Parte 2- Faça um cartaz recortando figuras que representem os meios de transportes aéreos, terrestres e 

aquáticos. Cole em uma folha de papel ou em uma cartolina (que pode ser retirada na escola). Observe o 

exemplo abaixo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6TgamyHBv4c

