
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO  

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 23/08/2021 a 27/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

CONTEÚDOS: eixo relação indivíduo sociedade – diferentes agrupamentos sociais.    
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: É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas 

diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na 

instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, 

diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais.  
Para dar início a essa atividade os pais ou responsáveis devem organizar alguns brinquedos em um espaço onde 

possam interagir com a criança, propor situações coletivas para interação entre grupos sociais que levem a atitudes 

cuidadosas e respeitosas, servindo de bom modelo, encorajando as crianças a terem atitudes como: partilhar 
brinquedos, negociar papeis e enredos para as brincadeiras, compartilhar ideias e emoções, atentar-se as emoções 

dos outros respeitando-as, ter demonstrações de gentileza e afeto, além de proporcionar situações nas quais as 

crianças possam ajudar os pais, os colegas e educadores, tais como: ajudante do dia, montagem dos espaços de 
construção, brincadeiras e organização dos materiais, entre outras. 

 

 
 

Para registrar esse momento de conhecimento da nossa cidade após a atividade ofereça para 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 na brincadeira em grupo.  
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Cultura Corporal  

 
CONTEÚDOS: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  

 

OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando seus 
próprios níveis de destreza corporal.  

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos brincar de pular cobrinha, para essa atividade os pais ou 

responsáveis precisam providenciar uma corda e fazer movimentos sinuosos (representando o movimento de uma 
cobra) e a criança deverá saltar a corda sem tocá-la.  

 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de pular corda cobrinha 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.  
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Arte literária  
 

CONTEÚDOS:   Interpretação dos textos e reconto oral  

 
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:   Para avaliar se a criança ouviu o texto e se consegue expressar 

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

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

Vamos contar a história do patinho feio e assim aproveitar a oportunidade de falar sobre valores relacionados à 

aparência, diversidade, bullying, rejeição e pertencimento. O conto foi escrito pelo dinamarquês Hans Christian 
Andersen e publicado em 1843 e é muito apreciado pelas crianças. Leia o texto e converse com a criança sobre o 

que acabou de ouvir.  

 

O PATINHO FEIO 
 

Era uma vez uma pata que escolheu cuidadosamente onde fazer o seu ninho. Afinal os colocou em um local 

protegido, perto do rio, com muitas folhagens. A pata foi chocando os ovos até aqueles começaram a se romper 
dando origem a patinhos amarelinhos muito belos. 

Apenas um ovo, maior, permaneceu intacto. Intrigada ela chocou ainda mais e depois acabou por ajudar a romper a 

casca com o bico. De lá saiu um filhote estranho, cinza, completamente diferente dos outros. 
Todos os que davam parabéns à pata - o peru, as galinhas, o porquinho - diziam que ela havia tido uma ninhada 

linda, exceto pelo patinho feio. 

"Ele é grande e sem graça", "Tem um ar abobalhado", acusavam aqueles que não sabiam lidar o pássaro diferente 

da ninhada. 
Os irmãos do patinho feio percebendo a situação passaram então a excluir aquele que era meio esquisito. 

Por fim a própria pata passou a sentir vergonha e a abandonar o filhote diferente. 

E o patinho feio cresceu assim - sozinho e em sofrimento -, tendo que aturar as bicadas das galinhas e a perseguição 
de outros animais. Cansado de sofrer, um belo dia o patinho feio resolveu fugir. 

Primeiro encontrou um lago repleto de marrecos. Lá não ligaram para o patinho feio. Habituado ao sofrimento, pelo 

menos era melhor passar mais despercebido do que levar com a agressão dos outros animais. Mas a tranquilidade 

durou pouco, um dia caçadores chegaram e espantaram todos. 
Perdido novamente no mundo encontrou uma outra lagoa que serviu de abrigo. Lá viu pela primeira vez belos cisnes 

brancos e ficou instantaneamente admirado. Ainda errante, procurou mais alguns abrigos e sofreu por todos onde 

esteve. 
Enquanto isso o patinho foi se desenvolvendo e, ao encontrar um novo abrigo, ao lado dos cisnes, descobriu pelo 

reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas criaturas que tanto admirava. 

Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas e o patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia 
dos irmãos da mesma espécie ficando com o coração cheio de felicidade. 

 



 

 
   

Vídeo da história: O Patinho Feio Disney 

https://youtu.be/KmNfGi4xzzg 
 

 
 

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.    
 

 

https://youtu.be/KmNfGi4xzzg
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Artes visuais 

CONTEÚDOS:  Materialidade 

OBJETIVOS:  Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais, tradicionais ou 

alternativos, no fazer plástico-visual em propostas artísticas.   
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Considerando a brincadeira proposta uma alternativa saudável para o 

dia-a-dia na escola e fora dela, resgatando de forma lúdica e construtiva, o brincar educando, os pais ou responsáveis 

devem confeccionar um avião de papel com o auxílio e acompanhamento da criança e depois leva-la a um espaço 
aberto para que possa brincar com o brinquedo que acabou de ser construído.  

 
Para ajudar observe o passo a passo da construção do avião de papel  

 
 

 Para registrar a leitura da imagem feita pela criança 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.  

 

 


