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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 20/09/2021 a 24/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

 
CONTEÚDOS: eixo relação indivíduo sociedade – características pessoas e diferenças individuais   

 

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças que permeiam as 
relações sociais. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Em nossa atividade de ciências da sociedade os pais ou responsáveis 

devem providenciar um espelho para que a criança tenha a possibilidade de reconhecer sua imagem refletida e suas 
características física. Permita que a criança explore a imagem refletida, fale sobre a cor dos olhos, da pele, o tamanho 

dos cabelos e o que mais achar interessante para a atividade, depois ofereça o desenho da silhueta do corpo proposto 

para que a criança confeccione seu próprio corpo.   
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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 
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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: Quando as crianças brincam elas desenvolvem a interação, o uso da 

linguagem, aspectos motores e cognitivos. Constroem relações sociais de forma lúdica e ampliam seu conhecimento 
de mundo, além de poderem também desenvolver outras capacidades importantes como a atenção, a memória, a 

imitação e a imaginação. Para a atividade de cultura corporal nossa proposta é que os pais ou responsáveis levam a 

criança até um parque na região em que moram, dando preferência aos horários menos frequentados para garantir a 
segurança de todos, não esqueça do uso da máscara e quando a brincadeira acabar lavar bem as mãos ou passar 

álcool em gel. Nessa atividade a criança vai experimentar novos desafios, diferentes para um mesmo movimento, 

ou seja, realizando um mesmo movimento de diferentes formas, amplitudes articulares, planos, força e segmentos.  

  

 
  

 
Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira no parque 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:  Temos quatro estações durante o ano, verão, outono, inverso e 

primavera. Durante essa semana tem mudança de estação, no dia 22 de setembro vamos nos despedir do inverno 

para receber a primavera, então vamos aproveitar para conversar com a criança sobre essa maravilhosa estação. 
Eis que chega a primavera, a estação das flores e das cores. Depois do inverno, podemos ver florescer as flores e 

aproveitar o bom tempo ao sol. Através da observação das mudanças nas estações é como a criança se dá conta da 

passagem do tempo.  
A primavera no Brasil é a estação do ano que sucede o inverno e precede o verão. É conhecida como a estação das 

flores, já que é quando se dá o reflorescimento da flora terrestre. A natureza nos brinda com um colorido único e 

especial. Por aqui, a primavera tem início em 23 de setembro e termina em 21 de dezembro. No entanto, essas datas 

podem variar um pouco de ano para ano. 
 

Leia a história proposta abaixo para a criança e depois converse com ela para que conte o que entendeu.  

 

“O coelho que tinha nascido na Primavera” 
Ana Flávia Basso 

  

 
 

 
 

Era uma vez um coelhinho que, tendo nascido na Primavera, gostava muito dessa estação e pensava que não havia 

mais estações do ano. Um dia, porém, a Primavera acabou. Começou o Verão, e o coelhinho achou-o um tempo 

detestável. 
 



 

– Oh, oh – gemeu tristemente – todas as coisas bonitas que a Primavera trouxe desapareceram. 

 

E não quis ir com os outros coelhinhos pular pelos campos banhados pelo sol de Verão. Não quis acompanhá-los ao 
bosque que o Outono tornara ruivo, nem quis brincar às escondidas em cima do tapete de folhas secas. Por fim, 

quando o Inverno chegou com as suas tempestades de neve e com a geada, correu a meter-se no fundo da toca, onde 

passou três meses a queixar-se e a lamentar o desaparecimento da Primavera. 
 

Mas, um belo dia, o Inverno acabou e um cheirinho de Primavera entrou pela toca do coelhinho. Este saiu, 

cautelosamente, com o focinho no ar e o coração a tremer de espanto e desconfiança. Oh, que milagre! Tinha voltado 
a Primavera. 

 

– A Primavera voltou! – exclamou o coelhinho, louco de alegria. 

 
– Pois com certeza – observou sorrindo um coelho velho muito sábio, que passava por ali. – A primavera volta todos 

os anos! 

 
– Volta todos os anos! – exclamou o coelhinho. 

 

Esta descoberta deu-lhe tanta alegria que se pôs a dançar. Dançou durante toda a Primavera, durante todo o Verão, 

todo o Outono e todo o Inverno. Nunca mais deixou de dançar. Mas sempre gostou mais da Primavera do que das 
outras estações e ainda é assim até hoje. 

 

 

 
 
 

 

 
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.    
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Artes visuais 

 

CONTEÚDOS:  Fazer artístico – Pintura e construção tridimensionais (sensações táteis, olfativas e visuais)  

 
OBJETIVOS:  Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. Ampliar referências e 

as possibilidades de construção de formas artísticas incentivando a imaginação e soluções criativas.  

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Nossa proposta de atividade é a criação de uma imagem de flor usando 

a mão e os dedinhos da criança para pintar, como no exemplo abaixo. Para a realização da atividade os pais ou 

responsáveis devem providenciar uma folha de papel e tinta de diversas cores, faça um recorte para a imagem do 
vaso (revistas velhas) e depois pinte a mãozinha da criança e a auxilie para carimbar a folha, depois é só dar as tintas 

para que ela faça flores em cada dedinho.  
 

 
 

 
 



 

 

 

 
  


