
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA       16/08/2021 a 20/08/2021 
   

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- Vamos aprender algumas músicas dos personagens folclóricos? Tenho certeza que você vai se 

divertir. Ouça através do link: https://youtu.be/KVQGuQm0yb0 - Turma do Folclore: Saci-Pererê e sua 

turma em: "Lá na Floresta", muita diversão e música contagiando as florestas onde vivem os amiguinhos 

da Turma do Folclore. 

Parte 2- Como sugestão de atividades você pode criar os personagens usando rolinhos de papel higiênico e 

papéis coloridos. Escolha a lenda que você mais gostou e boa diversão. 

 

https://youtu.be/KVQGuQm0yb0


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 16/08/2021 a 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária:  
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 vamos conhecer algumas lendas folclóricas. Para isto você deve acessar o 

link: https://www.youtube.com/watch?v=KWgCHEMg9uQ 

 

Parte 2- Agora que você já ouviu e aprendeu sobre as lendas folclóricas, vamos realizar o registro? Como 

sugestão de atividades você pode deve observar a obra de arte de Alfredo Volpi e fazer a releitura da obra. 

Obra de Arte: Alfredo Volpi- Sereia- Observe a obra para fazer a releitura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KWgCHEMg9uQ


Releitura da Obra de Alfredo Volpi- Sereia- Faça a releitura da obra de Arte usando materiais que você tem 
em casa. Pode ser com massinha, desenhado com marcadores como lápis, canetinha, com elementos da 
natureza, com tinta, com papel picado ou até mesmo fazendo um lindo desenho. Confio na sua 
criatividade. 
 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 16/08/2021 a 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CULTURA CORPORAL 
 

  

 CONTEÚDOS: Dança do Saci Pererê. 
OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de natureza lúdica, 
artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal: as brincadeiras de jogos, de 
dança, de ginástica, entre outras. 
EIXO: Brincadeiras de imitação/criação de formas artísticas. 

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- Olá queridos amiguinhos!! Na aula de Cultura Corporal desta semana vamos trabalhar com o tema 
do Folclore Brasileiro. Vamos dançar junto com o Saci Pererê? Ouça a Música do Saci Pererê: Turma do 
Folclore e acompanhe os movimentos. Tenho certeza que você vai adorar. Acesse o link e boa diversão. 
 

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

 

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


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 16/08/2021 a 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

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- Você sabe o que é folclore? Nesta semana vamos trabalhar com este tema porque comemoramos 

o dia do folclore em 21 de Agosto. Para saber mais sobre o folclore brasileiro acesse e aprenda de forma 

mais lúdica e divertida. https://www.youtube.com/watch?v=NXd0qDNCdOk 

 

Parte 2- Agora que já aprendeu sobre o significado do folclore, recite a trava-língua “O RATO ROEU A 

ROUPA DO REI DE ROMA” que você assistiu no vídeo. E depois realize um desenho ilustrando a parlenda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXd0qDNCdOk

