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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO  

   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 16/08/2021 a 20/08/2021 

   

NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Práticas de leitura; função social da leitura, como forma de comunicação e como apropriação da 

cultura historicamente acumulada; leitura como fruição e entretenimento. 

OBJETIVOS: Ler e interpretar texto tanto nos aspectos não verbais quanto nos aspectos verbais, 

relatando e argumentando sua compreensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros textuais. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para o desenvolvimento da nossa atividade convidamos os 

pais ou responsáveis a emprestar sua voz à criança, realizando leitura selecionada e preparada com o 

objetivo de atrair o pequeno leitor e também possibilitar o encorajamento para lidar com os diversos 

conflitos emocionais vivenciados no seu cotidiano, pois a leitura permite conhecer o mundo, conhecer-se 

e, a partir disso, inserir-se como sujeito para a transformação da realidade.  

 Para a realização da atividade vamos trabalhar a Língua Portuguesa no eixo Leitura e dar 

continuidade as lendas do Folclore brasileiro explorando a lenda do Curupira. 

Ao final da leitura sugiro começar uma boa conversa sobre o que foi lido, pergunte a criança sobre as 

emoções que a história proporcionou o que fez rir e o que fez chorar. Incentive a criança a fazer a leitura 

da história através da observação das belas figuras. A leitura de imagens na Educação Infantil é 

fundamental para as crianças, pois possibilita reflexões sobre as informações adquiridas e auxilia na 

aprendizagem de forma lúdica. 

 

Para finalizar a atividade ofereça a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa 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 Curupira tem pés? Ele gosta de 

animais? Quem ele protege? Como são os pés do Curupira? Qual é a cor que utilizaremos? Assim, a 

atividade vai ficar muito mais prazerosa. 

 



 

 

 
 



 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO   

   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 16/08/2021 a 20/08/2021 

 
  

NOME DO ALUNO:  

 
 

  

ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: Eixo Espaço e forma – Observação, exploração, manipulação e identificação das 

características dos objetos; Organização de objetos no espaço de acordo com suas características; 

Relação de comparação entre objetos observando suas propriedades (semelhanças e diferenças).  

OBJETIVOS: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e 

posição)  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Ensinar geometria vai além de apresentar diferentes formas 

geométricas, seus nomes e características. O trabalho envolvendo espaço e forma não deve, portanto, 

limitar-se ao reconhecimento e à memorização de formas geométricas, uma vez que a criança se apropria 

do espaço a partir de seu próprio corpo e de seus deslocamentos, atingindo noções geométricas 

gradativamente mais complexas.  

Para nossa atividade de matemática é necessário que os pais ou responsáveis selecionem alguns  

brinquedos ou objetos que fazem parte da cultura familiar e coloque em uma caixa para que a criança 

possa pôr e tirar, assim ela irá desenvolver o pensamento geométrico através de situações que lhe 

permitam observar, refletir, interpretar, deduzir, levantar hipóteses e buscar soluções para situações 

problema. Caberá a ele (adulto), por meio da comunicação verbal com a criança, dar a conhecer os 

objetos que a rodeiam, denominando-os, considerando seus significados e usos sociais, suas propriedades 

físicas mais evidentes (tamanho, cor, textura, forma etc.). 

 
 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, 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 aprendeu. 
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ÁREA: Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS:  Seres vivos e matéria não viva. 

OBJETIVOS:   Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres 

vivos e matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no processo 

evolutivo. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Vamos apresentar para a crianças o processo da metamorfose da 

borboleta e para nossa proposta é explorar a música “A metamorfose da borboleta” da Turma do Cocoricó 

proporcionando a compreensão do ciclo de vida da borboleta, com suas fases de vida, ampliando a compreensão 

da natureza.   
 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diálogo 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 

acabou de aprender sobre a metamorfose da borboleta.  

 

 
 

                Para ajudar e deixar a atividade mais divertida e interessante reproduza o vídeo do youtube do 

link https://youtu.be/h52oUUrbsYo  Cocoricó Comparação | A metamorfose das borboletas 

 

 

https://youtu.be/h52oUUrbsYo


 

A metamorfose da borboleta 

Cocoricó 
Assim como nós 
Que nascemos do ovo 
A borboleta 
Nasce também 
 
Só que o ovo dela 
É bem pequenininho 
Também pudera 
O filho dela é bem menor do que um pintinho 
 
Có có có có có             Có có có 
 
A borboleta 
Põe o ovo numa folha 
E vai embora 
E vai embora 
O ovo fica lá      Lá lá lá lá lá 
O ovo fica lá 
 
Passa o tempo 
E lá de dentro do ovo 
Sai uma lagarta     La la la la garta 
Sai uma lagarta 
 
- Quer dizer que a lagarta nasce do ovo da 
borboleta? 
- é, mas não parece filha dela não... não tem 
asa, tem um monte de perna, 
É peluda, diferente, né? 
- é, o pintinho é mais parecido com a gente né... 
- é, tem duas pernas, um bico, e é mais 
bonitinho, né... 
- Faz piu piu piu... 
- piu piu piu 
- bão, vamo voltá prá lagarta, faz o toc toc aí 
Toc toc 
 
La la la lagarta 
Sai uma lagarta 
 
Já sai já sai 
Com fome e come 
E come a casca do ovo 
 
E anda e anda 
E come e come 
E acha tudo gostoso 
 
Có có có có           Có có 
E acha tudo gostoso 

Um dia a lagarta resolve 

Se pendurar 

Troca de pele, joga as pernas fora 

Fica que nem um pacotinho 

Até o nome ela muda 

 

Pupa pupa pupa 

Lagarta vira pupa 

 

- e ela fica lá dentro do pacotinho? 

- fica uai, parece um drops, toda embrulhadinha... 

- esperta heim... 

- vamo abrir o pacotinho...faz aí o toc toc 

Toc toc 

 

E quando o pacotinho se abre... 

 

Sai a borboleta 

Toda dobradinha 

Força borboleta! 

Estica estica estica estica as asas 

 

Bor bor bor boleta 

Vai de flor em flor 

Bor bor bor borboleta 

Tem de toda cor 

 

- Bom, mas pera um pouco, quer dizer que 

borboleta e a lagarta são o mesmo bicho? 

- é...com uma metamorfose no meio! 

- Ih... agora complicou...acho melhor a gente 

subir o tom...vamo lá... 

Toc toc toc 

 

Um dia a borboleta 

Pousa numa folha 

E põe ovo, e põe ovo, e 

Toc toc toc 

A história começa de novo 

 

Na natureza 

As histórias são assim 

Volta pro começo 

Quando chegam no fim 
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ÁREA: Música 

CONTEÚDOS:  Apreciação musical e contextualização: Gêneros musicais - Música Clássica; Música 

Infantil; Música Popular Brasileira. 

OBJETIVOS:  música - Conhecer a música em sua diversidade de gêneros para ampliação de repertório 

e apropriação de noções básicas sobre os códigos musicais, desenvolvendo o senso estético e a autoria. 

Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a música 

como produto histórico-cultural. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  As crianças precisam desde cedo estar em contanto 

constante com a experiência musical. A musicalidade articula importantes aspectos do desenvolvimento 

infantil, como por exemplo, desenvolve a manifestação artística e expressiva, a aptidão criadora, o 

reconhecimento dos valores afetivos, além de facilitar a aprendizagem de conceitos por parte da criança: 

matemática, linguagem oral e escrita. A música também propicia a socialização tornando a aprendizagem 

prazerosa e estimulante. A música e sua ligação com outras áreas do conhecimento permitem múltiplas 

abordagens interdisciplinares beneficiando o processo educacional como um todo, quanto favorecendo a 

aprendizagem da própria música (ROMANELLI, 2009). 

 

Em nossa atividade de música vamos apresentar para a criança a música Aquarela de Toquinho, para isso 

os pais ou responsáveis podem cantar e brincar de imitar os movimentos solicitados como por exemplo: 

se eu fosse um avião...entorno da mão eu desenho uma luva...entre outros e fazer sons com o corpo, 

aproveitar o momento e propor às crianças que produzam desenhos de objetos e/ou pessoas que foi 

mencionado na música.  

 

Se for possível reproduza o vídeo com a música Aquarela de Toquinho 
Toquinho Aquarela "clipe Oficial"original 

https://youtu.be/mZ4wQas3oq4 

 

 
 

Depois que a criança dançar a música proposta para essa atividade entregue a ela 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 sobre a música que acabou de ouvir. 
 

https://youtu.be/mZ4wQas3oq4


 
 


