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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) 19/04/2021 a 23/04/2021 
 

 

                                                          TEMA: MORADIA. 

Olá queridos familiares, vamos para mais uma semana de estudo? 

Seguem alguns lembretes importantes:  

✓ As atividades realizadas em casa deverão ser guardadas e enviadas para a escola no final 

do mês; 

✓ Coloquem sempre o NOME da criança nas folhas de atividades. (se possível, em letra 

maiúscula). 

✓ Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no Facebook 

da escola (grupo privado de pais – Infantil III); 

✓ Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é 

possível ligar na escola (3236-4071) e agendar previamente a retirada desses materiais. 
 

    DICAS DA SEMANA:  Em comemoração ao Dia do Livro – 18 de abril, selecionamos uma dica 

muito valiosa referente a importância da leitura para as crianças da primeira infância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uma semana abençoada a todas as famílias! 
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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) 19/04/2021 a 23/04/2021 

 
 

ÁREA: Ciências Sociais.       

CONTEÚDOS: Moradias. 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço físico e a sua transformação é resultado das 

relações humanas em diferentes tempos históricos; Diferentes tipos de moradia. 

 
 

  

ATIVIDADE 1: OBSERVAÇÃO DA OBRA DE ARTE: “O Mamoeiro, de 1925” – Tarsila do 

Amaral. Converse com a criança sobre o que ela vê na imagem (obra). Apresente os elementos 

da cena, com destaque sobre as moradias: As casas são os lugares de habitação das pessoas. 

Existem muitos tipos de casas: tamanhos, cores, formas etc. Façam perguntas sobre a retrato como: 

Onde ficam as portas das casas? E as janelas? Como são os telhados? E a nossa casa? Como é? 

Moramos em casa térrea, sobrados ou em apartamento? Deixem a criança pensar sobre essas 

diferenças. 

 

ATIVIDADE 2: Façam um passeio em família pelo bairro. (caminhada até a padaria, casa da avó, 

ou uma volta no quarteirão). Observem as casas:  tamanhos, formas, cores, andares, janelas, portões, 

portas, jardins etc.  

Registro: No retorno para casa, façam um desenho em uma folha, de tudo que observaram. Coloquem 

na folha o título:  PASSEIO PELO BAIRRO e o nome da criança (em letra maiúscula).   
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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) 19/04/2021 a 23/04/2021 

  

        

ATIVIDADE 1: CONHECENDO AS FIGURAS GEOMÉTRICAS.  Utilize a imagem abaixo 

para apresentar à criança algumas das figuras geométricas. As formas geométricas são as formas 

que os objetos ao nosso redor possuem e são apresentados em diferentes tamanhos, dimensões e 

volume.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: DETETIVE DAS FORMAS GEOMÉTRICAS. 

Quem gosta de brincar de detetive? Nessa atividade as crianças serão detetives em busca dos 

objetos que tem em casa e que possuem as formas geométricas apresentadas. Abaixo seguem 

alguns dos objetos que podem ser encontrados em casa: 

        

 

ÁREA: Matemática.              

CONTEÚDO: Observação, exploração, manipulação e identificação das características dos objetos/ 

Relação de comparação entre objetos obervando suas propriedades (semelhanças e diferenças. 

OBJETIVO: Identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e posição) 
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ATIVIDADE 3: ORGANIZANDO OS OBJETOS. 

Agora vamos organizar os objetos que encontramos? Organize um espaço com as principais 

formas:  QUADRADO, CÍRCULO, TRIÂNGULO e RETÂNGULO. Faça uma tabela, ou marcas 

com fitas no chão (fita crepe, durex colorido ou mesmo com giz de lousa) e peça para a criança 

organizar os objetos a patir da observação das semelhanças, abaixo das formas. Abaixo seguem 

algumas imagens para ilustrar a aatividade: 

 

      

 

Outra possibilidade é fazer as FORMAS com papelão e recortar as figuras geométricas em papéis 

coloridos .  

É importante que esse momento seja realizado junto com a criança. Escolha um objeto por vez e 

peça para a criança escolher em qual forma ela deve colocar o objeto, conforme ilustração das figuras 

abaixo: 

 

         

         

 



5 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde) 19/04/2021 a 23/04/2021 

  

ATIVIDADE 1: NARRAÇÃO: “OS TRÊS PORQUINHOS”. – Canal Varal das Histórias. 

Vamos conhecer uma clássica história. Esta fábula apresenta a história de três porquinhos e suas diferentes 

casas! Observem com a criança, os tipos e a forma com que os porquinhos construíram suas casinhas. 

 

 
                              Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZIgJ4Grnwgs   

 

ATIVIDADE 2: FANTOCHE NO PALITO DOS TRÊS PORQUINHOS. 

Nesta atividade, vamos construir os fantoches de palito. Vocês vão precisar de palitos de sorvete ou churrasco 

(atenção com as pontas) e os moldes dos personagens.  Faça a impressão da ultima folha dessa atividade ou 

ligue na escola para retirar a impressão. Peça para a criança colorir com giz de cera ou lápis de cor. Ajude-a a 

recortar as imagens e a colar nos palitinhos (pode ser com durex ou fita crepe)! Durante a construção dos 

fantoches, converse com a criança sobre os fatos e a sequência da história. Estimule-a a reproduzir o conto 

por meio da brincadeira com os fantoches de palito.  

OBS: Os palitos poderão ser retirados na escola, não esquecer de ligar para agendar a retirada. 

 
*Imagem ilustrativa. 

 

 

 

 

ÁREA: Língua Portuguesa.                          

CONTEÚDO: Narração de fatos e histórias – atenção e expressividade, entonação e musicalidade. 

OBJETIVO: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e 

domínio progressivo. 
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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) 19/04/2021 a 23/04/2021 

 

ATIVIDADE 1:  LEITURA DO LIVRO.  

Vocês sabiam que dia 18 e abril é o Dia Nacional do Livro Infantil?  Essa data foi escolhida para celebrar 

a literatura infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, 

considerado o pai da literatura infantil brasileira.  

Pensando na importância da leitura para as crianças, sobretudo da primeira infância, separamos hoje uma 

LEITURA EM FAMÍLIA. Abaixo segue o link do PDF do Livro da nossa história da semana: “Os três 

porquinhos”. Reserve um local calmo e tranquilo para juntos realizarem essa atividade: 

 

Livro:  Os Três Porquinhos -  em PDF 

 

                                                              file:///C:/Users/User/Downloads/livro.pdf 

 

ATIVIDADE 2:  Agora é a sua vez! Vamos construir as casinhas dos Porquinhos? Vocês poderão utilizar 

papelão, folhas diversas, papéis picados, palitos de sorvete, fósforo ou churrasco, gravetos, raspas de lápis 

(para representar a palha) ou outro material que estiver disponível em casa. Na construção observem as 

figuras geométricas presente nas estruturas das casas. Enquanto confeccionam, deixem a criança 

relembrar as formas geométricas, os personagens, e os elementos para a construção das casas.  

OBS: Vocês podem retirar os materiais (papéis coloridos e cola) na escola. 

           Abaixo seguem algumas imagens ilustrativas:  

 

ÁREA:. Artes                      

CONTEÚDO: Utilizar papeis, papelão, giz de cera, colas, tintas, elementos naturais de demais suportes 

na construção do fazer artístico.  

OBJETIVO: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais, ferramentas e 

suportes. 

file:///C:/Users/User/Downloads/livro.pdf
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Registro: Após a construção, reconte essa história, utilizando as casinhas e os fantoches de palitos/dedoches. 

Chame a família toda para ouvir. Ao término da brincadeira, guarde esse material e envie para a escola ao final 

do mês. 

 

Bom divertimento a todos e uma ótima semana!       
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MOLDE PARA FANTOCHE OU DEDOCHE DE PALITO:  

 

 

 


