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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “PROFº CARLOS GOMES PEIXOTO DE MELLO” 

Rua Carmo Bartalotti, 3-30 – Jardim Vânia Maria 
TELEFONE: 3232-7093 | CEP 17063-590 - BAURU – SP 

FACEBOOK: Emei Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 08/03/2021 a 12/03/202 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Nome 

Objetivo: Participar de situações de leitura e escrita do nome próprio, de forma lúdica. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

✓ Conversar com a criança sobre seu nome.  

✓ Quem da família escolheu?  

✓ Qual o significado?  

✓ Como será que se escreve?  

✓ Qual a primeira letrinha? 

✓ Depois, organizar junto com a criança um espaço para escrever o seu nome. Vamos 

escrever em letras grandes no chão com giz de lousa, na areia do quintal com gravetos 

ou mesmo dentro de casa com fita crepe no piso. Agora é hora de cobrir o contorno das 

letras! Podemos cobrir com papel rasgado, sementes, folhas, tampinhas, palitos de 

sorvete, joguinhos de montar etc. 

✓ A criança poderá fazer esse processo de montar e desmontar o nome diversas vezes, se 

preferir.    

✓ Ao escrever o nome a criança pensa e aprende muito sobre como a escrita funciona. 
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Registro: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

Bom trabalho!! 

 

ATIVIDADE 2  

 

Área: Cultura Corporal 

Conteúdo: Brincadeiras de situações opositivas (Esconde-esconde) 

Objetivo: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de 

natureza lúdica, por meio da apropriação de atividades da cultura corporal. 

Ação educativa: Assista ao vídeo (Pocoyo em Pique-esconde) junto com seu filho(a). 

http://youtu.be/oouEOUt9Koy 

  

➢ A atividade de hoje (esconde-esconde) é uma brincadeira bem simples onde uns 
jogadores se escondem enquanto outros procuram. Podemos brincar ao ar livre ou dentro 
de casa, além do mais, é diversão garantida para todas as idades. Vamos lá? Mamães, 
definam as regras! Quem vai se esconder, quem vai procurar, onde se esconder, quanto 
tempo vai ter para se esconder (Ex: realizar a contagem de 1 a 10 no pique), e etc. Só 
não vale na cozinha! Certifique-se de que todos permaneçam seguros. Usando a 
criatividade seu filho(a) encontrará bons lugares para se esconder.  

➢ Essa brincadeira promove a integração em grupo, desenvolve a criatividade, estimula a 
liderança, raciocínio lógico e estratégias das crianças. 

Divirtam-se!! 

 

Registro: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

 

 

 

http://youtu.be/oouEOUt9Koy
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ATIVIDADE 3 

 

Área: Ciências da Sociedade 

Conteúdo: Eu e minha família   

Objetivos: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças 

que permeiam as relações sociais. 

A família é o primeiro ponto de referência para as crianças. Por isso é tão importante promover 

a interação entre as pessoas da família, no sentido de estreitar os laços afetivos.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

 

➢ Comece a atividade assistindo ao vídeo junto coma criança. Depois, convide-o para 

conversar sobre as pessoas que moram na casa e sobre o dia a dia da família. Quem 

são? Dê nome à elas. A mamãe, o que faz? E os demais, o que fazem? E você, faz o 

quê? E assim por diante. Fale sobre as características físicas de cada um, que somos 

mesmo muito diferentes, que temos nosso próprio jeito de ser e temos também um nome 

que é só nosso. Um espelho poderá ser usado para a criança perceber melhor as 

diferenças. 

➢ Agora, é hora de carimbar as mãos em uma folha grande das pessoas que lá moram. Não 

esqueçam de escrever o nome de cada uma delas embaixo da mão carimbada. É 

importante também ler o nome e enfatizar a letra inicial de cada nome. Ex: Essa é a mão 

da mamãe. Como a mamãe se chama? A primeira letrinha do nome da mamãe é? E assim 

com todos os nomes. 

➢ Espero que gostem!! 

➢ A professora vai amar conhecer sua família.        
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História: As famílias no mundinho.  

Segue o link: https://youtu.be/PAq80TplqX8 

 

  

Registro: Poderá ser feito através de vídeo ou foto. 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

 

 Área: Matemática 

Conteúdo: Dimensão, capacidade e comprimento. 

Objetivos: Estabelecer relações entre objetos e pessoas, comparando-os de acordo com um 

padrão, não necessariamente convencional. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

 

➢ Comece a atividade assistindo ao vídeo (Cachinhos Dourados) junto com a criança. 

Depois, pergunte sobre os personagens da história. Quem são e quantos são? Pergunte 

sobre os objetos vistos na casa dos ursos. Quantos pratinhos, cadeiras e caminhas? 

Vamos comparar os tamanhos para que a criança possa perceber a diferença. 

➢ Ex: Pegue alguns pratos de sopa com tamanhos variados e compare (grande/pequeno), 

nem tão grande e nem tão pequeno (médio).  Depois, coloque água no prato (faz de conta 

que é a sopa dos ursos) e compare (Cheio/Vazio), nem muito e nem pouco. 

➢ Agora é hora de medir!! Pegue um barbante, linha ou um papel recortado em tiras e meça 

a altura da mamãe, papai, irmãozinho e cole com fita adesiva num lugar onde todos 

possam perceber a diferença (Alto/Baixo) nem tão alto e nem tão baixo.  

➢ Assim, de forma divertida, a criança vai construindo conceitos matemáticos. 

➢ Espero que gostem! 

https://youtu.be/PAq80TplqX8
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História: Cachinhos Dourados. 

Segue o link:  

 

https://youtube.be/wk1bSvGYpw Cachinhos Dourados e os Três Ursos 

 

 

Registro: Poderá ser feito através de vídeo ou foto.  

  

 

 

 

https://youtube.be/wk1bSvGYpw

