
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA     13/09/2021 a 17/09/2021 
   

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 modelar esculturas usando massinha de modelar. 

Para esta atividade você precisará de massinha de modelar e as fichas com os moldes. Observe o exemplo 

abaixo e crie as figuras usando todos os moldes anexos aqui. Tire uma foto para cada criação e envie no 

grupo de whatsapp.  

    



 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 13/09/2021 a 17/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: Os três porquinhos. 
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 trabalhar com o conto infantil: Os 3 porquinhos. Para isto acesse o 

link: https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o


Parte 2- Depois de assistir o vídeo peça ajuda de um responsável para fazer a leitura do conto. 

AO FAZER ESTA LEITURA IR ACOMPANHANDO COM O DEDO CADA PALAVRA E OBSERVAR SE A CRIANÇA 

PRESTA ATENÇÃO, PEÇA PARA QUE REPITA A HISTÓRIA. É MUITO IMPORTANTE A CRIANÇA REPETIR AS 

PALAVRAS ENQUANTO ELA ESCUTA, É UMA FORMA DELA COMPREENDER E EXPRESSAR AS PALAVRAS 

OUVIDAS.  

 

 

Parte 3- PEÇA PARA A CRIANÇA DESENHAR A HISTÓRIA CONTADA. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 13/09/2021 a 17/09/2021 
   

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- Vamos mexer o corpo através da Brincadeira: “Dança maluca”? Assista ao vídeo e realize os 

movimentos prestando atenção na música. Tenho certeza que você vai adorar. 

https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw


(É hora do grande desafio | você diz que tem o gingado? 
Então Vamos ver| No one, two, tcha tcha tcha) 
Balança, balança, balança o ombrinho 
Balança, balança, sem parar 
No balanço do ombrinho, parado não vai ficar 
Pulando, pulando, pulando igual macaco 
Pulando sem parar 
Na pulada do macaco parado não vai ficar 

(Até agora foi fácil, vamos deixar um mais difícil 
Pedala Pelada pedala a bicicleta 
Pedala, pedala, pedala sem parar 
Pedalando a bicicleta, parado não vai ficar 

Remando, remando, remando o barquinho 
Remando, remando, remando sem parar 
Na remada do barquinho parado não vai ficar 
Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho 
Cavalga, cavalga, cavalga sem parar 
Na trotada do cavalo, parado não vai ficar 

Menino menino menino da mochila 
Esquia, esquia, esquia o patinete 
No dab, no dab, no dab sem parar 
Nessa dancinha maluca parado não vai ficar 

Descansa, descansa, um pouquinho 
Cochila, cochila, cochila gostosinho 
Dormindo dormindo dormindo até roncar 
O despertador tocou tá na hora de acordar 

Acorda, acorda, acorda tá atrasado 
Escova, penteia, toma leite gelado 
Corrrendo correndo correndo pra ganhar 
Você é nosso campeão do concurso de gingar 
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Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  
   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 13/09/2021 a 17/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

OBJETIVOS: Perceber-se como pertencente a determinado gênero e etnia (dimensão particular) e ao mesmo 
tempo ao gênero humano (dimensão universal); estabelecer com seu próprio gênero e etnia uma relação afetiva 
positiva de pertencimento, como referência identidária e de autoestima. 
CONTEÚDO: Diferenças individuais, étnicas e culturais. 
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 1- Leia a história abaixo: 

 



 

 

Atividade 2-  

 

 


