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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)       02/08/2021 a 06/08/2021. 
 

 

TEMA: TRABALHO E PROFISSÕES. 

Olá queridos familiares nesta semana vamos estudar sobre as Profissões. Vamos conhecer e brincar 

muito neste mundo das Profissões! Vamos em frente? 

✓ 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:      

Vocês sabiam que existe um Parque Infantil em São Paulo sobre as Profissões? O Parque Kidzania – 

Mundo das Profissões é o local ideal! Lá seus filhos unirão diversão e aprendizado. O parque possui 

atividades para crianças de 4 a 14 anos. Lá é possível vivenciar e “experimentar” a rotina de trabalho em 

lojas, restaurantes e em várias outras profissões, tudo em um ambiente construído especialmente para elas. 

Abaixo colocamos um Link para conhecerem um pouquinho sobre esse divertido e importante parque que 

valoriza a importância das profissões.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CA5ZR2izDlY 

 Aproveitem os estudos dessa semana! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CA5ZR2izDlY
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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)    02/08/2021 a 06/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  VÍDEO INTERATIVO: AS PROFISSÕES. 

Vamos conhecer algumas das Profissões? O Vídeo abaixo está separado em 3 blocos de Profissões. Vocês 

podem escolher quais blocos desejam apresentar para as crianças. Como são muitas Profissões, esse 

material pode ser trabalhado ao longo dessa semana. Então vamos lá? 

 

 

     https://www.youtube.com/watch?v=AB5ITyDwwDM 

 

ATIVIDADE 2: PASSEIO PELO BAIRRO. 

Agora que já conhecemos algumas das profissões, vamos fazer um passeio pelo bairro para reconhecer os 

diferentes tipos de profissões? Vocês podem ir à Padaria, Mercado, Escola, Marmitaria, Lojas etc. No 

caminho, converse com a criança a importância das diferentes profissões para a nossa sociedade e o valor 

de cada um. 

 

  

 

 

 

 

   Cidade do Parque Kidzania 

ÁREA: Ciências Sociais      Eixo: Trabalho. 

OBJETIVO: Conhecer diferentes modalidades de atividade produtiva e ampliar o conhecimento sobre 

profissões/ Identificar e valorizar os tipos de profissões e suas funções na sociedade. 

CONTEÚDO: Trabalho e Profissões. 

https://www.youtube.com/watch?v=AB5ITyDwwDM
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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)    02/08/2021 a 06/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  BRINCANDO COM AS PROFISSÕES.  

       Separe alguns objetos em casa que possa lembrar alguma das profissões. Pode ser algum brinquedo 

ou itens de cada, como por exemplo, utensílios da cozinha, escova e secador de cabelos, chapéu de um 

soldado, teclado de computador, máquina de calcular, algum instrumento musical, uma bandeja, 

ferramentas etc. Espalhe os objetos e deixe a criança descobrir o nome das profissões e a importância deles 

para a nossa sociedade. Permita que a criança imite, com o uso dos objetos, o trabalho desenvolvido por 

esses profissionais. A brincadeira também é uma forma de criação/expressão corporal.  

 

                            

 

É importante que ao abordar as profissões com as crianças, as intenções estejam para além de nomear 

ou memorizar as profissões, mas considerar que por meio dos objetos ou instrumentos de trabalho a 

criança compreenda a finalidade e importância de cada profissional (Proposta Pedagógica de Bauru). 

 

 

ATIVIDADE 1:  PROFISSIONAL DA BELEZA E A BRINCADEIRA COM A TESOURA. 

Uma atividade muito prazerosa para realizar com as crianças é a brincadeira da beleza. Nesta atividade 

vamos conhecer o profissional da Beleza. Você sabe como chama o profissional que corta cabelos? É o 

Cabeleireiro, ele é responsável por cuidar da nossa cabeleira. Além dos cortes, eles realizam outros 

procedimentos como escovar, pintar, descolorir etc. 

ÁREA: Ciências Sociais/ Cultura Corporal                     Eixo: Trabalho; Brincadeira de Imitação                          

OBJETIVO: Conhecer diferentes modalidades de atividade produtiva e ampliar o conhecimento sobre 

profissões/ Identificar e valorizar os tipos de profissões e suas funções na sociedade/ Criações com formas artísticas 

CONTEÚDO: Trabalho e Profissões; brincadeira de imitação de figuras e situações 
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Agora que você já conhece a profissão do cabeleireiro, vamos brincar com a tesoura a cabelos de papel? 

Abaixo segue um modelo de como produzir essa brincadeira. Utilize papeis coloridos para fazer o rosto 

(pode ser em formato de círculo) e os cabelos serão colados com tiras de papéis. É possível utilizar lã, ou 

fitilho para improvisar um cabelinho também. Ofereça uma tesoura sem ponta para a criança e supervisione 

os cortes. Permita que ela faça cortes diferenciados e consiga manusear a tesoura com as mãos. Nesta 

atividade, além da brincadeira, a criança desenvolverá a coordenação motora fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Coloque o nome da criança no boneco/boneca de papel e traga para a escola ao término do mês. 

Queremos ver como está o corte dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso muita técnica e experiencia 

para realizar o corte de cabelo. Por isso, 

quando estivermos com a tesoura nas 

mãos para realizar alguma atividade, não 

podemos cortar os nossos cabelos.  
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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)    02/08/2021 a 06/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  BRINCADEIRA DE MÉDICO- ENFERMAGEM. 

Sabemos que uma das profissões de maior destaque neste período de pandemia, foram os 

profissionais de saúde, sobretudo dos enfermeiros e médicos, no combate ao Coronavírus. Além destes 

profissionais em destaque, há uma equipe dedicada, trabalhando incessantemente em conjunto para 

manter a saúde de todos. Desde o início da circulação do coronavírus no Brasil, médicos, enfermeiras, técnicos 

em enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, recepcionistas e equipes de limpeza se colocaram na linha de frente 

para cuidar dos acometidos pela doença nos hospitais.  

       Nossa GRATIDÃO a esses profissionais pela coragem e dedicação no cuidado com a vida!  

             Na atividade de hoje, vamos conhecer alguns dos elementos que fazem parte desse universo destes 

profissionais: 

    

 

 

                                        

 

 

 

Termômetro: verificar a temperatura do paciente.           Estetoscópio: permite ouvir o coração e os pulmões. 

 

                                                 

Jaleco:  Uniforme dos profissionais.                                     Seringa: inserir medicações e vacinas. 

ÁREA: Lingua Portuguesa       Eixo: Oralidade 

OBJETIVO: Compreender e usar o idioma ampliando repertório vocabular. 

CONTEÚDO: Ampliação de vocabulário 
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Otoscópio: aparelho para ver o ouvido.              Abaixador de Língua: para examinar a garganta.           

    

ATIVIDADE 2: BRINCANDO DE MÉDICO – ENFERMEIRO. 

A brincadeira é, portanto, uma parte fundamental da aprendizagem e desenvolvimento da criança, 

momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência, 

como protagonista de seu desenvolvimento. 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar 

ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e 

organiza suas emoções. O principal objetivo da brincadeira é explorar e conhecer o mundo. 

Vamos brincar de médico? 

Separe bonecas/ bonecos ou escolha alguns familiares em casa. Vocês podem montar um cenário com mesa, 

acessório médicos (pode ser improvisado com algum brinquedo ou outros objetos). Neste faz-de-conta, crianças e 

adultos podem ser médicos e pacientes. As crianças também podem aprender sobre exames médicos e o porquê de 

tomar vacina. 
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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) 02/08/2021 a 06/08/2021. 

ATIVIDADE 1:  MÚSICA: MARCHA SOLDADO. 

Coloque a música Marcha Soldado do Grupo Galinha Pintadinha, conforme link abaixo. Nessa música 

brincante a criança poderá brincar com a profissão do SOLDADO. Esta é também uma profissão muito 

importante para a nossa sociedade, com a responsabilidade de zelar por nossa segurança e proteção. 

Vamos ouvir? 

         

                         https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

 

       ATIVIDADE 2:  DOBRADURA DO CHAPÉU DO SOLDADO. 

 O chapéu do Soldado faz parte do seu uniforme, que é um conjunto de vestes e instrumentos que ele deve 

utilizar em sua profissão. Hoje vamos aprender a fazer um chapéu de papel! Isso mesmo, com apenas uma 

folha de jornal, revista ou qualquer papel disponível que tiver em casa, é possível fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado. Abaixo, segue uma imagem de como fazer a dobradura. Vocês podem deixar a criança 

pintar o chapéu com tinta, ou giz de cera para personalizar  

                                   

            

 

 

 

 

ÁREA: Artes  / Música.   Eixo: Materialidade 

OBJETIVO: Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos/ferramentas no fazer artístico, criando 

novas possibilidades de uso. 

CONTEÚDO: Dobradura coom jornal e demais ferramentas. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
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Após a confecção do chapéu , deixe a criança brincar livremente ao som da música. Estimule-a fazer os 

gestos do soldado!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Registre esse momento com uma FOTO da criança realizando a atividade e brincando com o 

chapéu e envie pelo Grupo de Pais do Facebook.  (Guarde o chapéu em uma pastinha e traga para o término 

do mês para a Escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 


