
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA       02/08/2021 a 06/08/2021 
   

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 trabalhar com os contornos de objetos. Você pode 

usar objetos simples como peças de montar e que tenham seu formato plano. Pegue uma folha de papel e 

risque-os usando uma mão para segurar e a outra para contornar. No fim, faça um colorido nas figuras que 

você formou. 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 02/08/2021 a 06/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: A galinha ruiva. 
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: “A galinha ruiva” ou se preferir 

acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=9ITzliWc2Go 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ITzliWc2Go


   

 

   

 

   



      

 

Parte 2- Agora que você já aprendeu sobre a história da galinha ruiva, que tal fazer uma galinha de 

dobradura? Peça ajuda de um responsável para fazer um círculo em uma folha de papel usando algum 

objeto para o contorno, depois corte ao meio e dobre fazendo a asa. Depois cole e faça um lindo cenário 

para ela. 
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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 fazer uma brincadeira musical? Para esta atividade você vai precisar de duas canecas 

plásticas. Siga os movimentos da música e divirta- se. Segue o link para você acessar. 

https://www.youtube.com/watch?v=sgFUY1a66aQ- Cambalhotas- atividade com copos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sgFUY1a66aQ-
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ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

 OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das relações 
humanas em diferentes tempos históricos. 
CONTEÚDO: Espaço geográfico e seus elementos: transformações no meio físico e social ao longo do tempo; 
intervenção humana no espaço: meio físico e social. 
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- Na aula de Ciências da Sociedade vamos falar sobre as matérias primas, que são os materiais 

retirados da natureza ou produzidos no meio rural para serem transformados em mercadorias. Em vários 

casos, a matéria-prima em si pode ser diretamente utilizada pelo consumidor, como os vegetais e as frutas, 

pois não precisa ser transformada industrialmente. Agora com ajuda de um responsável você deve procurar 

figuras que foram transformadas com as matérias-primas: madeira, vidro, metal, borracha e plástico e colar 

em uma folha de papel identificando-as. Observe o exemplo. 

  



 

 

 

 


