
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA       27/09/2021 a 01/10/2021 
   

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 carimbo de folhas. Para isto, separe 

folhas de árvores caídas no chão e tinta guache. Em um pote coloque a tinta e depois mergulhe a folha 

deixando-a toda coberta pela tinta. Depois com um papel em mãos faça o carimbo das folhas. Você pode 

usar vários formatos de folhas e várias cores de tinta. Use a sua imaginação e bom trabalho. 

  

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 27/09/2021 a 01/10/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: ARTE LITERÁRIA 
 

  

 EIXO: Dimensão axiológica. 
CONTEÚDOS: Obra literária: O sofá comilão. 
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: “O sofá comilão”. 

 

 



 

Parte 2- Agora que você já leu a história, me conte: você também costuma deixar brinquedos 

esparramados no sofá? Quais brinquedos você costuma brincar no sofá? Desenhe ou cole figuras que 

representem estes brinquedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 27/09/2021 a 01/10/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

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 com bolinhas. É só acompanhar o ritmo e manusear a 

bolinha de forma correta. Acesse o link e divirta-se. 

https://www.youtube.com/watch?v=ceL0UN44c_0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ceL0UN44c_0


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO”  

   

INFANTIL V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

A REGINA 27/09/2021 a 01/10/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

  

 OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças que permeiam as 
relações sociais. 
CONTEÚDO: Identidade. 
EIXO: Relação indivíduo-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- Com a ajuda de um responsável, pegue uma tampa transparente de algum pote que você tenha 

em casa e coloque na frente do rosto de quem irá realizar a atividade com você. Observe-o e comece a 

desenhar com canetinha aquilo que você vê. Exemplo: olhos, bocas, nariz, sobrancelha e contorne-os. 

Depois troque com o seu par para que ele faça a mesma coisa. Perceba as diferenças e semelhanças entre 

vocês. 

 


