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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 08/09/2021 a 10/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

 
CONTEÚDOS: eixo tempo histórico e espaço geográfico - Noções de espaços físicos e sociais  

 

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: Como afirma Callai (2005, p.236) [...] compreender o lugar em que se 

vive encaminha-nos a conhecer a história do lugar e, assim, a procurar entender o que ali acontece. Nenhum lugar é 
neutro, pelo contrário, os lugares são repletos de história e situam-se concretamente em um tempo e em um espaço 

fisicamente delimitado. 

Vamos continuar nossas atividades pautadas na semana da Independência do Brasil e falar mais um pouco sobre 
nosso lindo país. Convido os pais ou responsáveis a apresentar para as crianças o mapa do Brasil. Aproveitaremos 

esse momento  para falar que o nosso país é dividido em vários estados, utilizando o mapa proposto na atividade se 

possível corte um barbante e cole no contorno do mapa para que a criança possa sentir e observar o seu formato e a 
dimensão.  

Para um segundo momento da atividade ofereça tinta ou lápis na cor verde para que a criança possa colorir o mapa. 

Comente com ela que a cor verde representa nossa rica vegetação.  

 
 

  

 
 

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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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 08/09/2021 a 10/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Cultura Corporal  

 
CONTEÚDOS: Brincadeiras de criação de formas artística 
 

OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de natureza lúdica, 
artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal: as brincadeiras de jogo, de dança 

e de ginástica, entre outras. 

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos propor situações para a criança interagir com outras por meio 
de gestos, expressões corporais, brincadeiras de imitação, jogos expressivos, brinquedos cantados, tais como o 

mestre mandou, jogo do espelho, jogo escultor, imitar animais somente com a face, imitar animais em movimento. 

E para isso os pais ou responsáveis devem oferecer para a criança a brincadeira do espelho, vamos formar uma 
dupla, a criança com outra pessoa da família devem ficar frente a frente. Uma delas é espelho da outra. Imitar os 

movimentos do competidor sem rir. Na repetição da brincadeira, os papéis se invertem. Ampliar posições e ações 

corporais e suas dimensões: bonita; agradável, suspense, medo, etc., bem como imitar as formas e ações do outro. 

Reconhecer e valorizar seus próprios limites, bem como os limites do outro. Aproveite e coloque uma música para 
deixar a brincadeira mais animada.  

 

  
 

 
Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de espelho 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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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 
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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 nossa atividade de arte literária os pais ou responsáveis devem 

fazer a leitura do texto proposto e iniciar uma conversa com a criança para que ela possa expor seu entendimento 

sobre a história Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque e assim observar se ela ouviu o texto e se consegue 
expressar oralmente alguma compreensão e ou interpretação, se relata fatos em sequência e consegue opinar sobre 

os mesmos. 

 

Chapeuzinho Amarelo 

 
Era a Chapeuzinho Amarelo. 

Amarelada de medo. 

Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. 

Já não ria. 
Em festa, não aparecia. 

Não subia escada nem descia. 

Não estava resfriada, mas tossia 

Ouvia contos de fada e estremecia. 
Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. 

Tinha medo de trovão. 

Minhoca pra ela, era cobra. 
E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. 

Não ia pra fora pra não se sujar. 

Não tomava sopa pra não ensopar. 
Não tomava banho pra não descolar. 

Não falava pra não se engasgar. 

Não ficava em pé com medo de cair. 

Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, 
com medo de pesadelo. 

Era a chapeuzinho Amarelo. 

E de todos os medos que tinha 
o medo mais que medonho 

era o medo do tal do LOBO. 

Um LOBO que nunca se via, 
que morava lá pra longe, 

do outro lado da montanha, 

num buraco da Alemanha, 

cheio de teia de aranha, 
numa terra tão estranha, 

que vai ver que o tal do LOBO nem existia. 



 

Mesmo assim a Chapeuzinho 

tinha cada vez mais medo 

do medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO. 

Um LOBO que não existia. 

E Chapeuzinho Amarelo, 
de tanto pensar no LOBO, 

de tanto sonhar com o LOBO 

de tanto esperar o LOBO, 
um dia topou com ele 

que era assim: carão de LOBO, 

olhão de LOBO, jeitão de LOBO 

e principalmente um bocão tão grande 
que era capaz de comer duas avós, 

um caçador, rei, princesa, 

sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. 
Mas o engraçado é que, assim que encontrou o LOBO, 

a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo 

do medo do medo do medo 

de um dia encontrar o LOBO. 
Foi passando aquele medo 

Do medo que tinha do LOBO. 

Foi ficando só com um pouco do medo daquele lobo. 
Depois acabou o medo 

 

 
 
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 VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO  

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 08/09/2021 a 10/09/2021 
   

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 semana da Independência do Brasil e os desfiles 

organizados durante as comemorações vamos resgatar de forma lúdica e construtiva, o brincar educando, então os 

pais ou responsáveis devem confeccionar um chapéu do soldado com o auxílio e acompanhamento da criança e 
depois deixa-la explorar e brincar cantando a música marcha soldado.  

 
Para ajudar observe o passo a passo da construção do Chapéu do soldado   

 
 

Se possível reproduza o vídeo proposto abaixo: 

Marcha Soldado - Galinha Pintadinha 1 – OFICIAL 

https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E 
 

 

https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E


 

 

 
 

 Para registrar a leitura da atividade desenvolvida 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.  

 
 


