
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 05/07/2021 a 09/07/2021 
   

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- Hoje vamos aprender sobre um artista plástico chamado Romero Britto. Suas pinturas contam com 
cores vibrantes e traços bem demarcados remetendo aos vitrais. Isto faz com que o quadro esteja 
multifacetado através do desenho, mas também da pintura. Britto abusa das formas geométricas para 
preencher a tela e não utiliza técnicas de profundidade para suas composições. Assim, seus motivos estão 
sempre em primeiro plano. Outra característica importante é que seus personagens, mesmo os animais, 
estão sempre sorrindo. O próprio artista justifica esta escolha afirmando que deseja transmitir alegria por 
meio de seus trabalhos. Acesse o link abaixo para aprender mais sobre Romero Britto- Biografia e obras. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn3XCbsRnYk

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn3XCbsRnYk
https://www.youtube.com/watch?v=Nn3XCbsRnYk
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ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: Bandeirinhas. 
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- Peça ajuda de um responsável para fazer a leitura da história: “As Bandeirinhas”. Se preferir escute 

através do link: https://www.youtube.com/watch?v=gsTajgoYtno 

 

 

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


 

 

Parte 2- Faça um varal de bandeirinhas com papel, pinte com cores variadas e depois escreva dentro de 

cada uma delas palavras que representam sentimentos e emoções. 

 

 

 

AMOR UNIÃO RESPEITO 
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ÁREA: CULTURA CORPORAL 
 

  

 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 fazer uma brincadeira de festa Junina? Tenho certeza que você vai adorar. Siga as 

orientações e se divirta. Tire fotos e mande em nosso grupo de whatsapp. 
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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- A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa 

comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o 

Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Na cidade de Campina Grande é aonde acontece a 

maior Festa Junina do Brasil. Na foto podemos ver várias pessoas dançando a dança típica desta festa que é 

a Quadrilha.  

No vídeo do link a seguir podemos ver um pouco mais da história da Festa Junina no Brasil.  

https://www.youtube.com/watch?v=8T-QxrSdu1A 

 

Parte 2- Faça um desenho representando como seria sua festa Junina. Você pode fazer colagens 

representando esta data típica. Tire fotos e mande em nosso grupo de whatsapp. 

https://www.youtube.com/watch?v=8T-QxrSdu1A

