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Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é de extrema 

importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil constitui um período de 

experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, a exploração, a experimentação e 

a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças construir conhecimentos práticos, gerais sobre seu 

entorno. 

 

ÁREA: Ciências da Sociedade 

 

CONTEÚDOS: Trabalho e profissões; Ferramentas de trabalho. 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a noção de que o trabalho é o meio de subsistência para satisfazer as necessidades de 

sobrevivência básica e, ao mesmo tempo, para a criação de novas necessidades;  Relacionar-se com os objetos da 

cultura percebendo-os como produto do trabalho humano; Identificar as mudanças históricas ocorridas nos 

instrumentos de trabalho e nos objetos produzidos pelo trabalho humano; Perceber as relações de interdependência 

e cooperação entre os homens na atividade produtiva;  Conhecer diferentes modalidades de atividade produtiva e 

ampliar o conhecimento sobre profissões; Perceber as emoções e sentimentos associados à atividade de trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade da semana vamos apresentar às crianças algumas 

profissões e a importância social de cada uma delas, assim como o reconhecimento, respeito e cooperação em relação 

às pessoas em suas diferentes funções.  

Nosso objetivo principal é identificar as profissões existentes no ambiente familiar e despertar a curiosidade pela 

profissão dos pais ou responsáveis. Os pais ou responsáveis podem apresentar a atividade de trabalho brincando 

com a criança, demonstrando como as realiza e quais ferramentas são utilizadas para sua execução. 

Vale aproveitar o momento e explicar para as crianças que nós temos um dia para comemorar o dia do Trabalho ou 

dia do Trabalhador, 1º de maio, que é uma data para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. 

 

Em nossa próxima atividade podemos falar um pouco sobre as profissões representadas nos desenhos e se possível 

imprimir e deixar que as crianças pintem as figuras. 
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ÁREA: Cultura Corporal  

 

CONTEÚDOS: eixo brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas. Criação e experimentação de diferentes 

possibilidades de posições que o corpo pode assumir em suas formas: “as formas corporais podem imitar as formas 

das coisas”. 

 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar para o outro (público) 

uma determinada forma ou imagem com os movimentos corporais. 

 

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para essa atividade vamos fazer a brincadeira de dançar e imitar, ela é 

muito interessante, pois desenvolve: a imaginação e a expressão corporal; amplia as possibilidades expressivas do 

movimento; utiliza gestos diversos; busca o ritmo corporal nas brincadeiras; utilização expressiva intencional do 

movimento nas situações cotidianas. 

Se possível reproduza o vídeo proposto ou coloque uma música para dançar com a criança, faça gestos para que ela 

possa te imitar, vai ser muito divertido. 

 

DANÇA DA IMITAÇÃO – CANINÓPOLIS 

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII JARDIM IVONE 

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 19/04/2021 a 23/04/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

 

ÁREA: Arte literária  

 

CONTEÚDOS:  Gêneros literários: contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e narrativas 

diversas. Interpretação dos textos em rodas de conversa – rodas de reconto oral 

 

OBJETIVOS:  Explorar os elementos de magia da literatura Infantil apresentando-os de forma que privilegie a 

vinculação ativa das crianças com a produção. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

“O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo constante, que principia no lar, 

aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela vida afora.”                                                                                                                            

Bamberger 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma 

prazerosa e significativa. 

Segundo Abramovich (1997) quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara, 

sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância, como 

medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinarem infinitos assuntos. 

O folclore é a base cultural que expressa e determina o modo de vida de grupos sociais distintos, transferindo de 

geração para geração, os valores acumulados pelo tempo. 

O folclore brasileiro é sinônimo de união, de popularidade, de afetividade e tradição. 

As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam 

com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo 

irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são: Curupira, Saci-pererê, A sereia Iara, Mula-sem-

cabeça, Boto cor-de-rosa, Boitatá, entre outros. 

 

Para nossa atividade da semana vamos explorar uma das lendas do  folclore brasileiro, o Saci Pererê. Após a leitura 

proposta converse com a criança pedindo para que ela conte o que acabou de ouvir e qual foi seu sentimento em 

relação à lenda contada.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Após a conversa, entregue a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa ( lápis, carvão, giz de lousa, 

giz de cera, etc.) para que possa criar seu próprio desenho. Como contribuição e intervenção, o adulto poderá 

explorar a imaginação da criança com perguntas como: Quem você irá desenhar? O saci tem cabeça? E que mais ele 

tem? Qual é a cor que utilizaremos? Assim, a atividade vai ficar muito mais prazerosa. 
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ÁREA: Artes visuais 

 

CONTEÚDOS:  Eixo materialidade - gestualidade (tarefas exploratórias) 

 

OBJETIVOS:  Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. Criar com autoria e 

liberdade usando diferentes recursos artísticos para expressar suas ideias. Expressar de forma 

oral/gestual/corporal/gráfica as sensações produzidas a partir da exploração de materiais e leituras de imagens e de 

mundo. Exercitar a gestualidade por meio do desenho, da pintura, da escultura. Ampliar referências e as 

possibilidades de construção de formas artísticas incentivando a imaginação e soluções criativas. Explorar 

possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais. 
 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Para nossa atividade de Artes Visuais vamos continuar explorando o tema Trabalho e Profissões, depois de toda 

informação recebida na atividade de Ciências da Sociedade, ofereça à criança folhas de papel ou papelão e se 

possível lápis, giz de cera, giz de lousa ou carvão, e peça para que ela desenhe. Fale das profissões e da importância 

delas e deixe que a criança, deixe que ela explore o material recebido e registre o que entendeu sobre o tema 

abordado. 

 

 

 
 

 


