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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: Grupos sociais: grupo familiar. 

 

OBJETIVOS: Compreender que existem diferentes agrupamentos sociais que se constituem em lugares e tempos 

distintos e que possuem regras e formas de organização próprias. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade da semana vamos entender um pouco sobre o 

conceito de família dentro da área de sociologia, ela representa uma agregação de indivíduos unidos por laços 

afetivos ou de parentesco em que os adultos são responsáveis pelo cuidado com as crianças. 

A família também é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos. 

Ao longo da história, o conceito sofreu algumas transformações significativas, mas mantém como características 

comuns a formação de um núcleo (familiar) e sua responsabilidade com o cuidado dos indivíduos mais jovens. 

O conceito de família assume sua complexidade por relacionar a natureza, a partir do nascimento de novos 

indivíduos da espécie humana, com a cultura, através da organização de grupos sociais (familiares). 

Para inserir o conceito de família para a criança nossa proposta é de montar a árvore genealógica da família a que 

ela pertence. 

No início da atividade converse com a criança sobre seus antepassados, quem são seus avós, seus pais e conte-lhe 

um pouco da história de vida de cada um. Após essa conversa se possível vamos montar a árvore com fotos dos 

integrantes da família, no modelo oferecido a seguir. 

 

Para finalizar essa atividade ofereça a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz 

de lousa, giz de cera etc.) para que possa criar um registro (desenho) do que ela entendeu sobre o que é uma 

família. Como contribuição e intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com perguntas como: 

Quem são seus avós maternos? E os avós paternos? Pergunte o que ou quem ela vai desenhar? Qual é a cor que 

utilizará para o registro? Assim, a atividade vai ficar muito mais prazerosa. 
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ÁREA: Cultura Corporal  

 

CONTEÚDOS: 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: A atividade a ser desenvolvida necessita da participação ativa dos pais 

ou responsáveis, coloque uma música para tocar, convide a criança para dançar, enquanto isso alguém fala “todo 

mundo imitando a mamãe...” e assim todos vão imitar os movimentos de cada componente da ação.  

Assim a criança estará se divertindo e ampliando as ações corporais e a criatividade.  

 

Se possível assista ao vídeo proposta para desenvolver a atividade.  

Brincando de Imitar - Quintal da Cultura 

https://youtu.be/niEu623ypSU 

 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de imitar entregue a criança uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel a imitação 

que mais gostou de fazer.    

 

 

https://youtu.be/niEu623ypSU
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ÁREA: Arte literária  

 

CONTEÚDOS:  Interpretação dos textos em roda de conversa 
 

OBJETIVOS:   Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à criança pautados na lógica do movimento real. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Para essa atividade os pais ou responsáveis devem apresentar a história 

Maricota, a centopeia cantora,  e após a leitura avaliar se a criança ouviu, prestou atenção e se consegue expressar 

oralmente alguma compreensão e ou interpretação, se relata fatos em sequência e consegue opinar sobre os mesmos, 

inicie uma conversa, momento o qual ela irá expor seu entendimento sobre a história que acabou de ouvir. 

 

Para registrar esse momento de entretenimento 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 reproduzir no papel a história que 

acabou de ouvir.    

 

 
 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII JARDIM IVONE 

  
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 17/05/2021 a 21/05/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

 

ÁREA: Artes visuais 

 

CONTEÚDOS:  Eixo percepção e sentido - observação sensível do entorno.  

 

OBJETIVOS:  Conhecer e expressar ideias diante de obras de artistas consagrados seja no contato pessoal ou por 
meio de vídeos; bibliografias, reproduções, etc.  
 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para a atividade de artes visuais os pais ou responsáveis devem a 

apresentar a bibliografia do cartunista e escritor Mauricio de Sousa, em seguida compartilhar a figura da obra 

proposta e deixar a criança fazer uma leitura e interpretação, expressando seus sentimentos. Questione o que ela está 

vendo, o que está acontecendo na imagem,  o que cada personagem está fazendo, ofereça uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que  a criança possa reproduzir no papel 

o que acabou de observar.  

 

Bibliografia: Mauricio Araújo de Sousa é um cartunista, empresário e escritor brasileiro. É um dos mais famosos 

cartunistas do Brasil, criador da Turma da Mônica e membro da Academia Paulista de Letras. Mauricio nasceu em 

Santa Isabel, 1935. É filho de Antônio Mauricio de Sousa e de Petronilha Araújo de Sousa, Mauricio de Sousa viveu 

num ambiente cercado de arte, pois seu pai, além de barbeiro, era poeta, compositor e pintor, e sua mãe poetisa. Sua 

casa sempre esteve cheia de livros, permitindo um ambiente bastante cultural. Era comum em sua casa receber 

saraus, reuniões de artistas e rodas de chorinho.  

 

 
 



 

 

Se for possível ofereça um momento para a criança assistir esse vídeo da Turma da Mônica 

A Casa na Árvore | Turma da Mônica 

https://youtu.be/z9DsW4ln2xs 

 

 

https://youtu.be/z9DsW4ln2xs

