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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 04/10/2021 a 08/10/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

 
CONTEÚDOS: Tempo histórico e espaço geográfico – Noções de temporalidade, 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: Para nossa atividade da semana vamos explorar o dia da criança, que é 

comemorado em 12 de outubro no Brasil e para começar vamos entender um pouco da história dessa data.  
 

O Dia das Crianças é uma data comemorada em diferentes países. De acordo com a história e o significado da 

comemoração, cada país escolhe uma determinada data e certos tipos de celebração para lembrar de seus menores. 
Ao mesmo tempo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) convencionou o dia 20 de novembro para 

se comemorar o dia das crianças. 

A escolha desta data se deu porque nesse mesmo dia, no ano de 1959, o UNICEF oficializou a Declaração dos 
Direitos da Criança. Nesse documento, se estabeleceu uma série de direitos válidos a todas as crianças do mundo 

como alimentação, amor e educação. 

No caso brasileiro, a tentativa de se padronizar uma data para as crianças aconteceu algumas décadas antes. 

Em 1923, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. No 
ano seguinte, aproveitando a recente realização do evento, o deputado federal Galdino do Valle Filho elaborou o 

projeto de lei que estabelecia essa nova data comemorativa. No dia 5 de novembro de 1924, o decreto nº 4867, 

instituiu 12 de outubro como data oficial para comemoração do Dia das Crianças. 
Entretanto, a data não se tornou uma unanimidade imediata. Somente em 1955, a data começou a ser celebrada a 

partir de uma campanha de marketing elaborada por uma indústria de brinquedos. A situação mudou a partir de 

1960, quando a data virou tradição porque os comerciantes lançaram uma campanha publicitária promovendo a 
“Semana da Criança” e conseguiram tocar o lado emocional das pessoas. O presente dado à criança passa a ser um 

símbolo desta estima. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
Depois das leituras propostas os pais ou responsáveis devem iniciar uma roda de conversa, pergunte a ela se é bom 

ser criança, do que mais gosta de brincar, qual filme gosta de assistir, que música gosta de ouvir e assim deixe que 

ela expresse seus sentimentos.  
Para registrar esse momento de aprendizado histórico após as leituras 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 ouvir e assim desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Cultura Corporal  

 
CONTEÚDOS: Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas  

 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar para o outro (público) 
uma determinada forma ou imagem com os movimentos corporais.  

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa semana de atividades convidamos os pais ou responsáveis a 

usar a criatividade para utilizar artigos de casa para fantasiar a criança e assim brincar de imitar personagens de sua 
preferência. 

Brincar com fantasias estimula a imaginação da criança, para ajudar na organização do espaço nossa proposta é que 

os pais ou responsáveis separem alguns objetos: colares, calçados, roupas, bolsas, óculos de sol, tiaras, avental, 
fantasias, lenços, luvas, cadernetas, telefone, secador de cabelo, lápis de cor e/ou canetinhas e o que mais for sugerido 

pelas crianças. Um aparelho de som para colocar música ambiente vai deixar o momento muito divertido. Escolha 

um espaço para deixar um espelho para que a criança possa se ver e se enfeitar. Pronto, agora é só deixar a 

imaginação da criança despertar e participar da brincadeira.  
 

 
 

 Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de fantasia 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:    Explorar os elementos de magia de literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 

vinculação ativa das crianças com a produção literária. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Vamos ler uma história para a criança? Então organize um local bem 
confortável que lá vem história. 

 

 

 
 

 
 

 



 

 



 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a leitura, 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 o enfeite da borboleta, recorte o modelo 

e ofereça tinta para que a criança possa desenvolver sua criatividade e colorir as asas com as cores de sua preferência. 

Depois que ela terminar cole no corpo da borboleta uma bala de goma. Vai ser uma atividade muito saborosa.  
 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a realização da atividade, 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 o que 
acabou de aprender.    
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
  


