
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 21/06/2021 a 25/06/2021 
   

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- Na aula de Artes Visuais desta semana, vamos fazer uma atividade com colagem. Você vai precisar 

de grãos de milho e folha de papel. Primeiro você deverá pedir ajuda de um responsável para desenhar 

uma espiga de milho. Depois fazer a pintura nas cores do milho: verde e amarelo. E por último colar os 

grãos de milho conforme mostra o modelo abaixo.  
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ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: Festa Junina da Joaninha. 
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- Como estamos no mês das Festas Juninas, hoje vamos ouvir uma história infantil chamada: “Festa 

Junina da Joaninha”. Você deve escutar a história com atenção através do link abaixo e depois fazer o 

registro da parte que mais gostou em uma folha de papel através de desenho ou colagem de figuras. Use a 

criatividade e capriche. 

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=vnx0Th0Ygyo- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnx0Th0Ygyo-
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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- Vamos aprender uma dança da festa Junina? A música é “Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho”. 

Para isto você deve acessar o link abaixo e observar os passos. Basta acompanhar ou criar a sua própria 

coreografia. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU- Os Pequerruchos - Ai, bota aqui o seu 
pezinho. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU-
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ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

 OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos diferentes povos e suas manifestações culturais, 
no presente e no passado. 
CONTEÚDO: Manifestações culturais do mundo. 
EIXO: Práticas culturais. 

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- Em todo Brasil, podemos dizer que o mês de junho é marcado pelas Festas Juninas. Nessa época, o 

país se converte em um enorme arraial, num misto de quermesse, danças e brincadeiras típicas, as Festas 

Juninas caracterizam o resgate e a valorização da cultura do homem do campo e são reproduzidas 

anualmente no ambiente urbano também pelos homens da cidade. 

Orientações: Converse com a criança sobre a festa junina. Pergunte a ela: 
• O que é uma festa junina? Como ela é? 
• Quais as comidas típicas da festa junina? 
• Qual a roupa que se usa na festa junina? 
• Vocês já foram a alguma festa junina? Onde? Com quem? Como foi? 
• Vocês gostam da festa junina? Por quê? 

 
Parte 2- Recorte e cole em uma folha de papel figuras que representem elementos da festa Junina. 
Exemplo: balão, bandeirinhas, fogueira, milho, pipoca, pessoas. Observe o exemplo abaixo. 

 


