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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde) 12/04/2021 a 16/04/2021 
 

NOME DO ALUNO:     
  

 

 

                                                          TEMA: FAMÍLIA 

Olá queridos pais e familiares, nesta semana vamos estudar um pouco mais sobre o tema da:  

FAMÍLIA    – Instituição social de extrema importância para a formação do indivíduo na sociedade.  

Neste período de ensino remoto, as atividades serão realizadas em casa com a família. Toda 

semana, serão postadas no site da prefeitura o Planejamento da Semana contendo 04 atividades. Caso a 

família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível ligar na escola e 

agendar previamente a retirada desses materiais. 

            As atividades realizadas em casa deverão ser guardadas e enviadas para a escola no final do mês.  

Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no facebook da escola. Ficaremos 

muito contentes em ver o desenvolvimento dos nossos alunos que estarão participando, neste momento, 

de maneira remota. 

Desejamos uma semana abençoada a todas as famílias!        

 

    ESSA SEMANA SEPARAMOS ALGUMAS DICAS DE ROTINA PARA A CRIANÇA: Esses 

“cards” podem ser impressos e usados como apoio para colaborar com a rotina da criança em casa. É 

importante estabelecer os horários para as diferentes atividades ao longo do dia.  
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ÁREA: Lígua Portuguesa/ Ciências da Sociedade           
EIXOS: Oralidade/Relação indivíduo-sociedade. 

CONTEÚDOS: Linguagem verbal e não verbal e ampliação do vocabulário. 

OBJETIVOS: Proporcionar às crianças o conhecimento de suas próprias capacidades expressivas e 

de outras pessoas, a ampliação de sua comunicação e desenvolvendo sua positiva relação com si 

mesmo e com os familiares. 
 

  

ATIVIDADE 1: CONTAÇÃO DA HISTÓRIA: AS FAMÍLIAS DO MUNDINHO.  

       Atividade 1: Assista com a criança ao vídeo: “As famílias do Mundinho” – da Autora Ingrid 

Bellinghausen, contada pelo canal: Varal de Histórias. Essa narração apresenta as variadas formas de como as 

famílias estão organizadas. Converse com a criança sobre a composição da sua família, identifique os nomes e 

o grau de parentesco com eles. É importante, quando se apresenta palavras novas para as crianças, pedir para 

que elas repitam em voz alta. Além das crianças aprenderem os sons das palavras, elas vão apropriando-se dos 

conceitos. 

 

                                    Disponível no link:  https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8 

 

ATIVIDADE 2: BRINCANDO COM UM ÁLBUM DE FAMÍLIA. 

Atividade 2: Hoje em dia temos muitas fotos digitais, mas se vocês tiverem álbum 

de algum momento da vida da criança, ou mesmo fotos avulsas impressas, a 

brincadeira será o jogo do reconhecimento, que proporcionará estimular a 

memória e reforçar o vínculo com as pessoas da família que estão presente no 

cotidiano das crianças. Vocês também podem construir um álbum em família, 

utilizando as fotos avulsas e folhas de papel sulfite.  Ajude a criança com a tesoura 

e a cola e confeccione um lindo álbum em família. Escreva os nomes dos membros 

da família embaixo das fotos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8
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ATIVIDADE 1: OFICINA COM SUCATA.  

       Atividade 1: Agora é a vez de criar! Utilizando rolinhos de papel higiênico (ou rolinhos de papel 

toalha etc) vamos confeccionar os bonequinhos da família. Disponibilize para a criança: pedaços de papel, 

linhas, tampinhas, canetinhas e colas. Ao produzir cada membro da família vocês poderão reforçar as 

características de cada pessoa como a cor do cabelo, formato, cor da pele, olhos etc. 

        

ATIVIDADE 2: BRINCANDO E CANTANDO COM OS BONECOS. 

        Atividade 1: Vamos brincar e cantar com os nossos bonequinhos da família? Coloque a música: “COM 

QUEM EU MORO” - MÚSICA: RITA RAMEH e solte a imaginação na brincadeira! Incentive a criança 

identificar como está organizada a família de vocês. Segue o Link abaixo: 

 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SOLFrm4ZZl8 

 

 

ÁREA: Arte / Música.                         EIXO: Fazer artístico /Som e música 

CONTEÚDO: Texturas e cores – uso de diferentes materiais para criação. 

OBJETIVO: Expressar seus sentimentos por meio da música, interagindo positivamente com o outro 

de forma divertida, por meio de expressão facial. 

https://www.youtube.com/watch?v=SOLFrm4ZZl8
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       ATIVIDADE 1: DOBRADURA DA CASA COM PAPEL.  

       Atividade 1: Nesta atividade vamos realizar a dobradura da casa 

utilizando papel sulfite. Ao lado, segue um modelo para orientar a 

família a fazer as dobras. Estimule a criança a compreender os 

conceitos de dividir a folha ao meio, dobrar para baixo e dobrar para 

cima. Explique que hoje existem muitos tipos de casa (mas essa será 

a nossa próxima aula) e que a dobradura é um modelo de casa que irá 

representar a casa de vocês! Vocês podem utilizar Folha sulfite ou 

qualquer outro papel que tiver em casa – é importante seguir os 

formatos da folha conforme a figura iliustrativa. 

 

ATIVIDADE 2: CONTANDO OS MEMBROS DA FAMÍLIA. 

Atividade 1: Nesta atividade vamos contar quantos membros da família moram em nossa casa: 1, 2, 3, 

4, 5? Permita que a criança pense sobre o número de pessoas, identificando-as pelos nomes. Para registrar 

a quantidade de membros da família, ajude a criança a recortar de revistas/panfletos, a figura humana de 

cada membro da família. Exemplo: uma família com 4 pessoas (02 adultos e 02 crianças), vocês recortarão 

04 figuras humanas (homem, mulher, menina, menino, bebê, idosos etc.). Ao término dessa atividade, 

deixe a criança colar as figuras na dobradura da casa. 

 

                                            

ÁREA: Matemática                         EIXO: Espaço e forma / Números 

CONTEÚDO: Noções básicas de posições : embaixo, em cima, para cima, para baixo./ Contagem. 

OBJETIVO: Reconhecer posições dos objetos. / Reconhecer a importância cultural dos números. 
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ATIVIDADE 1: BRINCADEIRAS ANTIGAS. 

Atividade 1: Nesta atividade vamos resgatar algumas brincadeiras antigas. Converse com as crianças, 

os tipos de brincadeiras em que os adultos brincavam no tempo de infância: Amarelinha, pião, pipa, 

telefone sem fio, pula corda, peteca, brincadeira de roda, esconde-esconde, rio vermelho, passa-anel entre 

tantas outras. Escolham algumas dessas brincadeiras e reservem um tempo em família para desfrutar 

desses momentos prazerosos. Além das contribuições para o desenvolvimento da criança, as brincadeiras 

em família fortalecem os vínculos da relação.  

       

Outras brincadeiras: 

PULA SELA ESTRELINHA 

PULA CORDA VIVO-MORTO 

5 MARIA COBRINHA 

ELÁSTICO CARRINHO DE MÃO 

PETECA SIGA O MESTRE 

 

Bom divertimento a todos e uma ótima semana!       

 

ÁREA:. Cultura Corporal                     EIXO: Brincadeiras de  destrezas e desafios corporais. 

CONTEÚDO: Brincadeiras de  destrezas e desafios corporais. 

OBJETIVO: Desenvolver habilidades corporais de destreza, agilidade e coordenação motora, por meio 

de brincadeiras antigas.   


