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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 26/07/2021 a 30/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

CONTEÚDOS: Noções de temporalidade, espaços físicos e sociais – Noções de temporalidade e cronologia. 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das relações 

humanas em diferentes tempos históricos 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade da semana vamos explorar o quadro de rotina e 

para isso é importante que os pais ou responsáveis entendam que o processo de orientação temporal acontece por 

partes. Ela começa a ser desenvolvida com a percepção do dia e da noite — claro e escuro. Em seguida, vem a 

associação do tempo com a rotina e os hábitos cotidianos — café da manhã, almoço e jantar, por exemplo.  

Mais tarde, vem o aprendizado em sequências, em que os pequenos desenvolvem a noção da passagem do tempo, e 

começam a compreender os conceitos de “antes” e “depois”.  

Existem, porém, algumas práticas capazes de facilitar a missão dos professores de Educação Infantil em desenvolver 

com os pequenos a orientação temporal. Entre elas o uso da rotina é uma aliada. Na escola estabelecemos uma rotina 

com horário de entrada e de saída, hora do lanche, das brincadeiras em sala de aula e no pátio, dentre outras 

atividades que sejam praticadas.  

E para trabalhar em casa é importante que os pais ou responsáveis organizem uma rotina, como por exemplo a hora 

da alimentação, hora do soninho, hora de brincar, hora de tomar banho, hora de dormir, conforme os hábitos diários 

da família. Se possível imprima a rotina proposta e deixe em um local de fácil acesso para que a criança possa 

acompanhar as atividades do dia a dia.  

 

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 quadro de rotinas.  
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Cultura Corporal  

CONTEÚDOS: Brincadeiras de situações opositivas  

OBJETIVOS: Criar ações corporais opositivas no jogo e em seu espaço para alcançar seus próprios objetivos ou 

para impedir o outro de alcançar os objetivos dele instaurando ou desenvolvendo uma tensão lúdica nas situações 

de “ataque” e “defesa” , buscando soluções para as situações corporais de perseguição e fuga, e pelo espaço do jogo, 

antecipando as ações dos outros e planejando as suas próprias ações. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade a proposta é desenvolver uma brincadeira de 

perseguição conhecida como o pega-pega e para isso vamos contar com a participação dos pais ou responsáveis e 

assim garantir o aprendizado de forma divertida.  

Brincar de pegar é uma das atividades recreativas mais preferidas das crianças. Trata-se de uma brincadeira que não 

tem necessidade de uma técnica nem equipamento especial. O pega-pega é uma brincadeira simples e com poucas 

regras. Por isso, é uma brincadeira ideal para celebrações familiares ou entre amigos, nas festas de aniversário, nos 

parques, nas ruas. A magia está em brincar ao ar livre. 

 

Como se brinca de pega-pega 

As crianças podem começar a brincar de pega-pega a partir do momento em que já podem se movimentar e correr 

com mais equilíbrio e segurança. Além disso, é uma brincadeira ideal para que as crianças desenvolvam suas 

habilidades e sua capacidade motora. Brincar de perseguir os amiguinhos requer força de vontade e muita 

persistência, e é perfeito para fortalecer as pernas das crianças. E ainda desenvolve o cognitivo das crianças na 

criação de estratégias para escapar ou pegar as outras crianças. 

A brincadeira de pega-pega não tem limites de participantes. A partir de um mínimo de duas crianças já se pode 

brincar. Uma criança, através de sorteio ou do famoso ‘dois ou um’ terá que tocar em outras crianças enquanto elas 

correm. Quando consegue tocar numa criança, ela também passará a pegar as outras crianças. A brincadeira segue 

até que não fique nenhuma criança para pegar. O ganhador é sempre o último a ser tocado. 

 
Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de pega pega 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 

o que mais gostou de fazer e assim desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO 

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 26/07/2021 a 30/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Arte literária  

CONTEÚDOS:   Valores 

OBJETIVOS:    Conhecer valores existenciais e princípios de ação na formação de bases para o desenvolvimento 

da pessoa crítica, motivada para o conhecimento e participação social, despertando o interesse para a realização do 

bem comum e da cooperação entre os seres humanos. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  A educação de valores é parte essencial na formação de uma pessoa e 

tem impactos por toda a vida. Ao estimular nas crianças a valorização de boas atitudes, é possível ajudá-las a 

desenvolver valores éticos e morais desde cedo, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e 

saudável. 

Para essa atividade nossa proposta é para que os pais ou responsáveis faça a leitura da fábula da lebre e a tartaruga. 

As fábulas são breves narrações que sempre terminam com um ensino, conhecido como “moral da história”. 

Geralmente, seus personagens são animais ou objetos fictícios. 

A fábula da lebre e a tartaruga, se passa em uma floresta, onde existe uma lebre e uma tartaruga. A lebre, costumava 

provocar a tartaruga por sua lerdeza. Um certo dia, a tartaruga resolveu desafiar a lebre para uma corrida. A lebre, 

com a certeza de que iria ganhar, aceitou. 

 

Agora prepare um ambiente agradável para que a criança preste atenção e vamos conferir a história completa de A 

lebre e a tartaruga. 

 

A lebre e a tartaruga 

 

 
 



 

No mundo dos animais vivia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa, que não cessava de falar que era a mais veloz e 

se gabava disso, diante da lentidão da tartaruga. 

 

“Lá vem dona tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela pra não ser atropelada!” Cantava 

debochando a lebre da pobre tartaruga. 

 

Um dia, a tartaruga pensou em fazer uma aposta no mínimo inusitada para a lebre: 

 

– Estou certa que posso ganhar de você numa corrida! Desafiou a tartaruga. 

 

– A mim?! Debochou a assustada lebre com o desafio. 

 

– Sim, a você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos quem ganha a corrida! 

 

A lebre, meio incrédula, aceitou. Todos os animais se reuniram para assistir à corrida. A coruja marcou o ponto de 

partida e de chegada, e sem mais demoras, começou a competição em meio à incredulidade dos que assistiam. 

 

Confiada na sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e ficou tirando sarro dela. Logo, começou a 

correr velozmente e ultrapassou a tartaruga que caminhava vagarosamente, mas sem parar. 

 

Só se deteve na metade do caminho, diante um pasto verde e frondoso, onde se dispôs a descansar antes de terminar 

a corrida. Ali, pegou no sono enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente, mas sem se deter. 

 

Quando a lebre despertou, viu desesperada que a tartaruga se encontrava a uma curtíssima distância da meta de 

chegada. Saiu correndo com todas as suas forças, mas já era muito tarde. A tartaruga tinha vencido a corrida! 

 

Nesse dia a lebre aprendeu, em meio a uma grande humilhação, que não deve se gabar dos demais. Também 

aprendeu que o excesso de confiança é um obstáculo para alcançar nossos objetivos. 

 

Quando foi dada a largada, ambas começaram a correr. Como esperado, a lebre foi bem mais rápida que a tartaruga 

e resolveu parar e descansar. Com isso, a tartaruga passou da lebre e ganhou a corrida. 

Moral da história: “Devagar e sempre, ganha-se a corrida”. 

 

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 fábula que 

acabou de ouvir.    
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ÁREA: Artes visuais 

CONTEÚDOS:  Fazer artístico – pintura 

OBJETIVOS:  Expressar de forma oral/gestual/corporal/gráfica as sensações produzidas a partir da exploração de 

materiais e leituras de imagens e de mundo 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Apresente para a criança a imagem proposta e ofereça uma folha e um 

riscador que tiver em casa (lápis, giz de cera ou tinta) para que ela possa reproduzir no papel o que acabou de 

observar. Para ajudar pergunte para a criança o que está observando, quais são as cores na tela, o que ela acha que o 

palhaço está fazendo. 

 

 

   
 
O tema palhaço foi desenvolvido por Gustavo Rosa (1946-2013) um artista plástico brasileiro, conhecido por suas 

figuras coloridas, alegres, bem humoradas e de apelo popular e comercial.  

 

 


