
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “JARDIM IVONE”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 19/07/2021 a 23/07/2021 
   

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- Na atividade desta semana, vamos fazer uma obra artística usando palito de fósforos. Abaixo vou 

mostrar alguns exemplos de criações artísticas para você se inspirar e criar sua usando a sua criatividade. 

Depois de montar a sua figura você poderá fazer uma pintura de fundo usando lápis, giz ou até mesmo 

tinta guache. Ah, não se esqueça de mandar foto da sua atividade no grupo de whatsapp. 
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NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: Chapeuzinho Amarelo. 
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, vocês vão aprender a história da Chapeuzinho amarelo. “Chapeuzinho 

Amarelo ”conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter 

medo.... Ao enfrentar o Lobo e passar a curtir a vida como toda criança, Chapeuzinho nos ensina uma 

valiosa lição sobre coragem e superação do medo. Para aprender sobre as lições que ela nos passa através 

da sua história, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=9v7EoUTpK_I 

 

Parte 2- Agora que você já ouviu a história da Chapeuzinho amarelo, vamos realizar o registro? 

Primeiramente vamos criar uma colagem que represente a história. Você pode usar palito de sorvete, 

papéis ou qualquer material que você possua em casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9v7EoUTpK_I


Por último, registrar através de desenho alguma coisa que você tem medo. 
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ÁREA: MÚSICA 
 

  

CONTEÚDOS: Gêneros musicais. 
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a música 
como produto histórico-cultural. 

EIXO: Apreciação musical e contextualização. 

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- Nesta aula vamos dançar e cantar a música “Minha boneca de lata”. Você deve ouvir e imitar os 

passos conforme a musica ensina. Vamos praticar? Acesse o link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hRhTPu4tiPU 

 

Parte 2- Deixo como sugestão a criação de uma boneca de lata. Você pode usar uma lata e construir a sua. 

Use a sua criatividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRhTPu4tiPU
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ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças que permeiam as 
relações sociais. 
CONTEÚDO: Características pessoais e diferenças individuais. 
EIXO: Relação indivíduo e sociedade. 

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- Brincadeiras diante do espelho, possibilita que a criança reconheça sua imagem refletida e suas 

características físicas, bem como a confecção de desenhos da silhueta do seu próprio corpo e do colega com giz, 

no chão, ou no papel, são estratégias pedagógicas importantes no trabalho relacionado à formação da 

identidade da criança.  

Para aprimorar o conteúdo da percepção de si mesmo, sugiro: 

1. Primeiro se olhe no espelho. Se observe.

                  

 

 

 
 

 

 

2. Faça um desenho de si mesmo de acordo 

com o que você observou em frente ao 

espelho. Você pode usar diversos 

materiais para se representar. 

 


