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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) 26/04/2021 a 30/04/2021 
 

 

                                                          TEMA: MORADIA. 

       Olá queridos familiares, nessa semana vamos continuar com o nosso tema sobre a 

Moradia. Na semana passada, aprendemos sobre os tipos de construção de uma casa. Essa semana 

vamos conhecer como as casas estão organizadas por dentro. 

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:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             Desejamos 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) 26/04/2021 a 30/04/2021 

 
 

ÁREA: Língua Portuguesa.       

CONTEÚDOS: Leitura como fruição e entretenimento. 

OBJETIVOS: Relatar e argumentar a compreensão sobre personagens, enredo da história e gêneros 

textuais. 

 
 

  

ATIVIDADE 1: CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS. 

Essa semana vamos aprender a história de Cachinhos Dourados e os Três ursos. Apresente esse Livro 

narrado que está disponível no canal: Bedtime Stories Collection. Converse com a criança sobre a história. 

Relembre com as crianças os personagens, a casa, os cômodos (ambientes) e os diferentes móveis em cada 

ambiente.   

Orientação aos Pais: Apesar da curiosidade que cerca o mundo infantil e a aprendizagem ocorrer pela 

exploração do ambiente, é importante reforçar com a criança que não é legal entrar na casa das pessoas 

sem ser convidado e nem utilizar os objetos sem a permissão dos donos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wk1bSv2GYpw 

 

 

ATIVIDADE 2: DESENHO DO ROSTO. 

Nesta atividade a criança deve completar o desenho da folha abaixo, 

desenhando o rosto da Cachinhos. Auxilie a criança a pensar sobre a 

posição dos olhos, nariz e boca. Vocês podem finalizar o desenho 

colando linhas nos cabelos, ou papéis ou ainda macarrão 

(representando bem o movimento dos cachos). 
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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) 26/04/2021 a 30/04/2021 

  

        

ATIVIDADE 1: CONHECENDO OS TAMANHOS:  PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. Na 

história dessa semana, conhecemos a casa dos Ursinhos! Vocês observaram que na casa dos ursos, 

os objetos tinham tamanhos diferentes? Vejam só as figuras abaixo: 

Orientação aos familiares:  Ajude a criança a identificar os tamanhos, peça para ela responder 

qual urso é o maior nessa figura? Qual tigela de mingau é a menor? Qual é a média, ou seja, nem 

grande e nem pequena? À medida que forem fazendo a descoberta, auxiliem as crianças a fazerem 

a contagem dos numerais 1, 2 e 3. Quantas camas temos na figura? E você? Quantos anos tem? 

Estimule a criança pensar sobre os números. Eles também podem ser representados pelos dedos 

das mãos:  

 

   1     2     3 
 

 

ÁREA: Matemática.              

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

Relação de comparação entre objetos obervando suas propriedades (Grande, pequeno, médio – maior e 

menor. / Contagem 1, 2 e 3.. 

OBJETIVO: Identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (tamanho) 
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TIGELAS COM MINGAU:                              CADEIRAS: 

    

                                                                               

                                                                           CAMAS: 

 

 

ATIVIDADE 2: PAREAMENTO DOS OBJETOS DE CASA. 

Nesta atividade a criança terá o desafio de procurar objetos em casa de diferentes tamanhos. 

Ofereça uma folha de papel sulfite e canetinhas. Deixe a criança fazer o contorno desses objetos 

na folha. Ao término da produção, converse com a criança para que ela identifique quais dos 

objetos registrados tem o MAIOR tamanho e qual o MENOR. Abaixo seguem algumas imagens 

ilustrativas da atividade. Não esqueçam de colocar o nome da criança e guardar a atividade em 

uma pastinha para levar à escola no final do mês. 
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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) 26/04/2021 a 30/04/2021 

  

ATIVIDADE 1: RECEITA. 

Os alimentos são muito importantes para todos nós! Precisamos nos alimentar para fazermos as atividades 

vitais. Na história dessa semana, conhecemos um prato muito apreciado pelos Ursinhos. Será que vocês 

também gostam de mingau? Existem muitos tipos de Mingau. Que tal preparar um mingau? 

Por meio desta atividade, podemos apresentar às crianças as diferentes texturas dos alimentos e 

temperatura (QUENTE, MORNO E FRIO). Separamos uma receita simples e fácil de fazer com as 

crianças: mingau de chocolate!  

Orientações aos familiares:  A culinária infantil é sempre uma atividade prazerosa. Permita à criança 

conhecer os nomes dos ingredientes, as quantidades e a forma de como preparar esse alimento saboroso.  

 

 

IGREDIENTES: 

2 XÍCARAS DE LEITE; 

1 COLHER DE AMIDO DE MILHO;  

2 COLHERES E ½ DE AÇÚCAR; 

2 COLHERES DE CHOCOLATE EM   

PÓ. 

 

MODO DE PREPARO: Coloque em uma panela o leite, açúcar e chocolate. 

Em seguida coloque o amido de milho dissolvido em leite. Fique mexendo 

até ficar no ponto do seu gosto (mais durinho ou mais molinho). Se desejar 

uma consistência mais cremosa, bata a mistura em um liquidificador e depois 

leve para o fogo. 

 

 

ÁREA: Ciências Naturais                  

CONTEÚDO: Alimentação: sabor (doce) consistência (líquido, pastoso, sólido) 

OBJETIVO: Cuidados com o corpo e com a saúde. 
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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) 26/04/2021 a 30/04/2021 

 

ATIVIDADE 1: ESCONDE-ESCONDE. Enquanto o mingau esfria para chegar na temperatura ideal 

para as crianças, vamos brincar de esconde-esconde pela casa? 

Cachinhos dourados passou por vários cômodos da casa dos Ursinhos (partes da casa):  COZINHA, SALA, 

QUARTO. Quais outros ambientes existem em uma casa? BANHEIROS, QUINTAL, GARAGEM etc. 

Escolham, em família, os locais onde é possível realizar a brincadeira.  

 

Esconde-esconde 
 
O objetivo da brincadeira é se esconder e 

depois se salvar antes de ser encontrado. 

Uma criança vai fazer a contagem, com os 

olhos fechados e voltada para pique, 

enquanto os outros participantes se 

escondem. Quando terminar a contagem, ela 

grita “lá vou eu” e vai à busca dos outros 

participantes 

  

                         

 

Bom divertimento a todos e uma ótima semana!        

 

ÁREA: Cultura Corporal                                     

CONTEÚDO: Brincadeiras de situações opositivas:  esconde-esconde. 

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente das ações corporais. 


