
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 30/08/2021 a 03/09/2021 
   

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 as cores secundárias. Você sabe o 
que são cores secundárias? Cores secundárias são as cores formadas a partir da combinação de duas cores 
primárias. 

Elas são chamadas de secundárias justamente porque são criadas a partir dessa mistura, ou seja, não são 
cores puras. Quais são as cores secundárias? 

As cores secundárias são: laranja, roxo e verde. Veja as misturas possíveis entre elas: 

• O verde é produzido da mistura de azul e amarelo. 

• O laranja é feito a partir da combinação da cor amarela com a vermelha. 

• O roxo (ou violeta) é criado com a mistura das cores vermelha e azul. 

Para aprender mais sobre as cores primárias e secundárias 
acesse o link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bvnldMsTtu4 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bvnldMsTtu4


Parte 2- Vamos descobrir as cores? Para isso, siga as instruções abaixo e realize a sua atividade. Se precisar 
de tinta guache comunique a escola. 

 

 

 



           

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 30/08/2021 a 03/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: A pequena vendedora de fósforos. 
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- Ouça a história: “A pequena vendedora de fósforos” através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=m5wb-aE-gD4 

 

Parte 2- Realize o registro da história fazendo um lindo desenho. Você pode usar palitos de fósforos para 

complementar a sua atividade. Use a criatividade. Mande uma foto do seu desenho no grupo de whatsapp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5wb-aE-gD4


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 
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INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 30/08/2021 a 03/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CULTURA CORPORAL 
 

  

 EIXO: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais. 
CONTEÚDOS: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para sim. 

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 jogo, de dança e 
de ginástica, entre outras. 

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 desta semana vamos brincar de Bola na cesta. Para realizar esta brincadeira siga os passos 

abaixo. Chame toda a família e boa diversão. 

 

TIRE UMA FOTO E 

ENCAMINHE ATRAVÉS DO 

GRUPO DE WHATSAPP. 
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INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 30/08/2021 a 03/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

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: Noções de temporalidade e cronologia. 
EIXO: Tempo 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- Vamos aprender sobre o dia e a noite? Você sabe o que é dia e noite? O que aparece no céu 

durante o dia e durante a noite? Para saber as respostas acesse o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=M7r3NHyOklQ 

Parte 2- Nesta atividade você deve colocar uma roupa que represente o que você usa durante o dia 

(ensolarado) e outra roupa que represente o que você usa durante a noite. Tire uma foto e poste no grupo 

de  whatsapp.

 
 

TIRE UMA FOTO E 

ENCAMINHE 

ATRAVÉS DO 

GRUPO DE 

WHATSAPP. 

TIRE UMA FOTO E 

ENCAMINHE 

ATRAVÉS DO 

GRUPO DE 

WHATSAPP. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7r3NHyOklQ

