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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) 03/05/21 a 07/05/21 
 

 

                                TEMA: ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO OU DOMÉSTICO. 

       Olá queridos familiares, tudo bem com vocês? Esperamos que Sim! Essa semana vamos 

iniciar os nossos estudos sobre os animais de estimação ou domésticos. Esses animais são aqueles 

que podem conviver com os seres humanos, ou seja, animais que podem morar em nossa casa. 

Vamos então conhece-los? 

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:                           Os animais... 

 

 

 

 

 

 

 

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) 03/05/21 a 07/05/21 

 
 

ÁREA: Língua Portuguesa/ Cultura Corporal.       

CONTEÚDOS: A palavra como representação de seres/ Brincadeiras de imitação 

OBJETIVOS: Ampliação de repertório vocabular. / Imitando os animais – ampliação do 

conhecimento sobre as características e sons dos animais. 

 
 

  

ATIVIDADE 1: CONHECENDO OS ANIMAIS DE DOMÉSTICOS (ESTIMAÇÃO)  

Quem são os animais de estimação? Vamos conhecê-los? Neste vídeo abaixo (segue o link) as crianças 

poderão conhecer o NOME dos animais, o desenho, a escrita do nome e o SOM dos animais. Vocês podem 

colocar o vídeo várias vezes para que a criança possa reconhecer e nomear os animais. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VA9slTNfwxc 

 

ATIVIDADE 2: IMITANDO OS ANIMAIS. 

Agora é a sua vez. Nessa atividade vocês terão que imitar os animais. Ao imitir os bichinhos, façam os 

movimentos com o corpo da seguinte maneira: 

CACHORRO: Engatinhando e imitando o latido manso e bravo. 

GALINHA: Ciscando e batendo as asas. 

PATO: Andar agachado e fazendo Quá, Quá, Quá. 

GATO:  Engatinhando e imitando o gato bebendo água. 

CAVALO: Dar saltos empinando e correndo pelo pasto. (local amplo). 

COELHO:  Dar pequenos pulinhos com as mãos na cabeça imitando as 

orelhas compridas.  

Soltem a imaginação!  
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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) 03/05/21 a 07/05/21 

 

ATIVIDADE 1: PARLENDA “NÃO ATIRE O PAU NO GATO”. Vocês já ouviram falar da parlenda: 

“Atirei o pau no gato?”. Hoje vamos aprender uma nova versão com os cuidados que devemos ter com os 

nossos animais de estimação. Os animais precisam ser bem tratados: cuidar da alimentação, banho, tosa 

(se necessário), vacinas em dia e medicações, caso venham adoecer. Tratar bem os animais é a nossa 

obrigação! Vamos cantar essa musiquinha? (A melodia é a mesma da parlenda antiga) 

 

ATIVIDADE 2: CUIDADO COM OS ANIMAIS. 

É preciso cuidar dos animais, garantir que eles tenham sempre 

comida e água disponível. A alimentação deve ser considerada para 

cada tipo de animal e é importante ter uma coleira caso o bichinho 

venha se perder. E vocês tem animaizinhos de estimação em casa? 

Queremos conhecê-lo. Como vocês cuidam dele? 

 

Registro: Tirem uma FOTO com o seu bichinho envie pelo 

Facebook da escola. Quem não tem um animal doméstico em casa, 

pode tirar a foto com um bichinho de pelúcia favorito.  

 

ÁREA: Ciências Naturais.       

CONTEÚDOS: Seres Vivos - animais; 

OBJETIVOS: Reconhecer os cuidados com os animais domésticos ou de estimação. 
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ATIVIDADE 3: DOBRADURA DO GATO. 

A dobradura de papel é uma atividade tranquila, sem agitação e que exige concentração. O ato de 

confeccionar, produzir e criar suas próprias coisas faz com que a criança entenda o objetivo da atividade. 

Por meio da atividade lúdica a criança internaliza as regras de convivência e a organização do ambiente 

em que está inserida. Nessa atividade vamos confeccionar um GATO de papel. 

 Abaixo, segue um tutorial de como fazer a dobradura: 

 

 

Registro:  Faça, com a ajuda de um adulto, a dobradura de um GATO. Utilize papéis coloridos, 

canetinhas, olhinhos móveis e tudo que estiver disponível em casa.  Após brincar com seu gatinho de 

papel, guarde em uma pastinha, junto com as outras atividades, para trazer 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) 03/05/21 a 07/05/21 

  

ATIVIDADE 1: CARIMBO COM AS MÃOS. 

Desenvolver atividades com tintas com as crianças é uma forma prazerosa de aprender e de criar novas 

possibilidades de comunicação e expressão. Nesta atividade, vamos reproduzir os animais de estimação 

utilizando o carimbo com as mãos. 

 

Registro:  Reserve uma Folha de sulfite em branco. Escolha o animal em que vocês irão reproduzir. 

Selecione as cores utilizadas (tinta guache) e qual será a posição das mãos e dedinhos (para fazer o coelho 

por exemplo, vocês não devem passar a tinta guache no dedo polegar).  De preferência, utilize um pincel 

para passar a tinta nas mãos. Após secar a tinta, finalize a produção com olhos, bocas, bicos e todos os 

outros elementos que caracterizam o animal. Bom divertimento! 

Abaixo, seguem algumas ideias para inspiração:  

       

.   

 

 
“A pintura expressa e comunica ideias, sentimentos, emoções, que desenvolve a criatividade e a 

imaginação.”  

Proposta Pedagógica de Bauru. 

 

ÁREA: Artes.                  

CONTEÚDO: Pinturas – carimbo de tintas com as mãos. 

OBJETIVO: Viver processos de criação exercitando a imaginação. 
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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) 03/05/21 a 07/05/21 

 

ATIVIDADE 1: JOJO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

 

Preparando as Fichas: Faça a impressão da página 8. Cole a imagem em um papel mais durinho (como 

cartolina ou embalagem de produtos como caixa de bombons, pasta de dentes, sabonetes etc). É importante 

passar bem a cola em toda imagem para que na hora de recortar as fichas, o desenho não descole dessa 

superfície mais durinha. É preciso atentar-se para colar a folha na parte colorida da embalagem e deixar a 

parte de cor única como fundo das imagens. Desta forma, na hora de virar as fichas na mesa, todas terão a 

mesma cor. Após secar essa produção, recorte as fichas dos animais e boa diversão! 

 

Como jogar?  

Apresente todos os nomes dos animais. Vire as cartas para baixo, embaralhe e espalhe pela mesa. 

Cada jogador deverá levantar duas cartas de uma vez, tentando encontrar o par. Se a segunda carta virada 

for diferente da primeira, o jogador deverá devolver as duas, com o desenho para baixo, e passar a vez. 

Cada vez que virarem uma carta, fale em voz alta o NOME do animal.  

                                                                                        

 

ÁREA: Matemática.                                     

CONTEÚDO: Jogo da memória dos animais domésticos/ Observação das semelhanças e diferenças.  

OBJETIVO: Desenvolver o raciocínio lógico por meioda memorização das posições das fichas. 
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Querida Família, segue uma singela homenagem para vocês sobre o Dia das Mães: 

Assitam esse vídeo abaixo e recebam o nosso carinho por vocês! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pnt5pczc6xg 

 

 

 

 Boa Semana a todos!       
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JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO: 

 

 

GATO 

 

 

 

 

         GATO 

    

 

 

 

          CÃO 

 

 

 

 

CÃO 

 

PEIXE 

 

PEIXE 

 

 

 

 

        COELHO 

 

 

 

 

       COELHO 

TARTARUGA     TARTARUGA 
 


