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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) 10/05/21 a 14/05/21 
 

 

                          TEMA: BRINCANDO COM OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. 

       Olá queridos familiares, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de estudo sobre 

os animais de estimação? Nesta semana, vamos reforçar o tema por meio das brincadeiras! Vamos lá? 

✓ 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) 10/05/21 a 14/05/21 

 
 

ÁREA: Língua Portuguesa.   Eixo:  Leitura. 

CONTEÚDO: Prática  de Leitura  - Leitura como fruição e entretenimento. 

OBJETIVO: Interpretar texto tanto nos aspectos não verbais quanto nos aspectos verbais, relatando 

e argumentando sua compreensão sobre personagens, enredo da história. 

 
 

  

ATIVIDADE 1: HORA DA HISTÓRIA. 

Vocês se lembram das atividades da semana passada? Estamos aprendendo sobre os animais domésticos, ou 

seja, aqueles animais que podem conviver com nós humanos. Sendo assim, os animais domésticos são: 

cachorro, gato, passarinho, tartaruga, hamster, coelho, peixe, porco, cavalo, ovelha, galinha, galo, pato entre 

outros. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles nesta curiosa história? Acesse o Link abaixo: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q-DwJPLXFI 

 

ATIVIDADE 2: RECONTANDO A HISTÓRIA COM OS PERSONAGENS DE MASSINHA. 

Nesta atividade o desafio é recontar a história por meio da construção dos personagens com massinha.  

Segue a receita de uma massinha caseira para que vocês possam fazer juntos em casa. Após a produção, é hora 

de fazer os personagens! Por isso, reservem duas ou até três cores diferentes de tinta (ou suco em pó) na hora 

de pintar a massinha. As cores diferentes são para representar as partes diferentes do corpinho do animal: 

olhos, bico, patas etc. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q-DwJPLXFI
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Ingredientes: 

2 xícaras de farinha; 

½ xícara de sal; 

1 colher óleo; 

½ xícara água; 

Suco em pó ou tintas guache. 

 

       Segue abaixo, um tutorial de como fazer a massinha: (link)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-914bjobOno 

Agora vamos brincar? Deixe a criança recontar a história utilizando o personagem que ela criou! 

Segue abaixo algumas opções para vocês criarem juntos:   

Registro:  Tire uma foto da criança produzindo os animais com a massinha de modelar e compartilhe em 

nosso Grupo do Facebook (Infantil III). 
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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) 10/05/21 a 14/05/21 

 

ATIVIDADE 1: BRINQUEDOS DE SUCATA. 

Nesta atividade a proposta é confeccionar um brinquedo aproveitando os materiais em casa: separem copos 

descartáveis, E.V.A, barbante, canetinhas, papel colorido, rolo de papel higiênico, fundo de garrafa PET, colas, 

tintas guache, cola colorida, tampinhas, etc. Observem os formatos das orelhas, olhos, nariz, casco etc para 

confeccionar um animalzinho de estimação de sucata. 

  

 

 

 

 

 

 

                   

          

 

ATIVIDADE 2: AMIGO DE SUCATA. 

Vamos dar um NOME para nosso animalzinho de sucata? Esse será o nosso amiguinho nos próximos dias. 

Cuide bem do seu brinquedinho!       

Registro: Após brincar com o brinquedinho, guardar para levar à escola no final do mês.  

ÁREA: ARTE.         Eixo: Fazer artístico. 

CONTEÚDO: Construções com sucatas. 

OBJETIVO: Viver processos de criação exercitando a imaginação e a ousadia. 
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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) 10/05/21 a 14/05/21 

  

ATIVIDADE 1: BRINCANDO DE SOMBRAS COM AS MÃOS. 

 Quem já brincou com sombras? Brincar com o próprio corpo é de extrema importância, principalmente na 

educação infantil. Além do desenvolvimento da coordenação motora e destreza, brincar com o corpo pode ser 

uma atividade muito divertida. 

Hoje vamos fazer uma brincadeira envolvendo o corpo, luz e sombra. Nessa atividade as crianças podem 

construir conhecimentos sobre esses elementos, explorar e descobrir novas possibilidades de gestos e 

movimentos do próprio corpo, bem como desenvolver sua criatividade e imaginação.  

O que vamos precisar?  

✓ Fontes de luz:  Podem ser artificiais - lanterna, abajur ou natural como a luz do sol. 

✓ Uma parede clara, um lençol ou mesmo no chão. 

✓ Mãos e corpo: fazendo as sombras e tentando adivinhar qual imagem está sendo representada 

✓ Imitar ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. 

A brincadeira de afastar e aproximar da fonte de luz também é interessante, pois produz imagens de 

diferentes tamanhos.  

      

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Ciencias Naturais.                 

CONTEÚDO: Partes externas do corpo 

OBJETIVO: Reconhecer as partes do corpo humano (brincadeira com as mãos).  
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ATIVIDADE 2: REGISTRO DOS ANIMAIS COM A BRINCADEIRA DE SOMBRA. 

Após essa divertida brincadeira com as sombras, vamos utilizar as mãos para registrar os animais que 

apareceram nas imagens projetadas.  

 

Registro:  Separe uma folha de sulfite em branco, disponibilize canetinhas e lápis de cor para os desenhos. 

Utilize a própria mão da criança para fazer o contorno na folha de sulfite. Após o registro na folha, a criança 

pode pintar a imagem,  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ATIVIDADE 3: LIGUE OS ANIMAIS COM A SUA SOMBRA. 

Imprimir a página 8. Deixar a criança identificar os nomes dos animais. Depois solicitem que eles liguem os 

animais à sombra correspondente.  

 

.   
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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) 10/05/21 a 14/05/21 

 

ATIVIDADE 1: PAINEL DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. 

Nesta atividade vamos contar quantos e quais animais de estimação os alunos do Infantil III tem! Para os 

aluninhos que estão em atividades remotas, esse levantamento poderá ser feito em família (tios, avós etc) ou 

vizinhos. Segue um modelinho de como produzir esse cartaz com essas informações: 

 

 

                                                                                        

Registro: Em uma cartolina, escreva, em letra de imprensa, o nome dos animais. Vamos fazer um painel 

contendo as informações da nossa pesquisa. Depois, utilizando a página 9, recorte os animais correspondentes 

com a pesquisa feita em casa da página. Se o número dos animais não forem sufiente, é possivel fazer o 

desenho do animal, recortar e colar a quantidade no painel da cartolina. Deixe a criança fazer a contagem e 

colar os animais no painel. Ao término, registre o numeral corrrespondente com a quantidade de animais.  

Obs: a cartolina e as impressões podem ser retiradas na escola, mediante agendamento prévio. 

 

 

 

 

                                                       Boa Semana a todos!       

 

ÁREA: Matemática.     EIXO:  Tratamento da informação.                                 

CONTEÚDO: Represetnação gráfica das informações levantadas pela pesquisa sobre os animais de 

estimação. 

OBJETIVO: Trabalhar com as informações e organizá-las através de repressentações simples.  
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Animais para a atividade de Matemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


