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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) 17/05/21 a 21/05/21 
 

 

                          TEMA: ANIMAIS DA FAZENDA. 

       Olá queridos familiares, tudo bem com vocês?  

        Nesta semana, vamos conhecer os animais da fazenda. Vem comigo nessa viagem!! 

✓ 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) 17/05/21 a 21/05/21 

 
 

ÁREA: Ciências Naturais.   Eixo:  Seres Vivos. 

OBJETIVO: Compreender a existência de outros seres vivos. 

CONTEÚDO: Animais da Fazenda 

 
 

  

ATIVIDADE 1: VÍDEO – BRINCADEIRA DO SEU LOBATO. 

Vamos conhecer os animais da Fazendinha? Nessa divertida música brincante vamos conhecer os nomes 

e o som dos animais. Vamos brincar com o Seu Lobato? 

 

 

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

 

ATIVIDADE 2: RECORTE DE REVISTAS/ PANFLETOS. 

Agora é com você! Procure em revistas/ panfletos, ou na internet, figuras dos animais que moram na 

fazenda: porco, galo, galinha, cavalo, pato, ovelha etc. 

Registro: Os adultos que acompanham as atividades, ajudem a criança a recortar as imagens. Separem 

uma folha de papel sulfite em branco, oportunize uma tampinha de garrafa pet com cola dentro e deixe 

que a criança faça a colagem na folha. Ao final desta atividade, registre o nome da criança na folha 

conforme a figura abaixo: 

OS ANIMAIS DA FAZENDA: 

 

 

 

                                                            BRUNA. 

    

                         Guarde essa atividade em uma pastinha e leve para a escola ao final deste 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) 17/05/21 a 21/05/21 

 

ATIVIDADE 1: OBSERVE AS DIFERENÇAS ENTRE OS ANIMAIS: 

 

      

                        COELHO                                  VACA 

    

                    CACHORRO                                              GATO 

  

ÁREA: MATEMÁTICA         Eixo: Espaço e forma 

OBJETIVO: Reconhecer iguais e diferentes 

CONTEÚDO: Observação e identificaçao das caracteristicas / relação de comparação. 
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           PATO   ILHAMA 

 

 

 

ATIVIDADE 2: JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS – ON- LINE. 

Agora que vocês já conheceram o nome e observaram as características desses animais, é hora de brincar! 

Hoje vamos conhecer um jogo virtual. É um jogo da memória dos animais da fazenda virtual. Vocês não 

precisam de impressões, basta acessar esse link abaixo e brincar quantas vezes quiserem. 

 

 

        https://www.jogosgratisparacriancas.com/memoria/jogos_memoria_animais.php 
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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) 17/05/21 a 21/05/21 

  

 ATIVIDADE 1: UM GALO QUE CANTA!!! 

 É hora de produzir!! Vamos confeccionar um animalzinho da fazenda utilizando materiais recicláveis! 

Na oficina de hoje a produção é de um GALO que canta! Observem as características desse animalzinho 

enquanto fazem a produção:  cor, bico, asas, crista!  

Para a confecção do galo vocês vão precisar de: 

✓ 1 potinho de iogurte (danone) higienizado.  

✓ Recortes de papéis coloridos amarelo e vermelho; 

✓ Um pedaço de barbante. 

✓ Tesoura; 

✓ Cola ou fitas adesivas 

✓ Vela para passar no barbante. 

Sigam as instruções da ilustração abaixo e ótimo divertimento em família! 

 

     

A confecção de brinquedos utilizando vários materiais, como a sucata, estimula a criatividade, a 

coordenação motora, o raciocínio lógico, além da apropriação dos conteúdos de uma forma prazerosa 

para a criança pequena.   

ÁREA: Artes.                 

CONTEÚDO:  copos descartáveis ou potinhos, vela, barbante, cola. 

OBJETIVO:  Confeccionar e apropriar-se de diferentes materiais. 
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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) 17/05/21 a 21/05/21 

 

A GALINHA RUIVA. 

 

ATIVIDADE 1:  Assistam juntos ao vídeo da A Galinha Ruiva - História Infantil. Livro Animado. Essa 

é uma história clássica dos contos infantis. Após ouvir a história, pergunte para a criança, quais são os 

personagens que fazem parte da história? Deixem as crianças lembrarem o nome dos animais. 

 

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

 

ATIVIDADE 2: REGISTRO DA GALINHA RUIVA. 

Vamos carimbar com as mãos? Usando tinta vermelha, façam o carimbo das mãos em uma folha de papel 

sulfite. Após secar, deixe a criança representar a crista vermelhinha, o bico, as asas e os pés. Com as 

pontinhas dos dedos na tinta amarela, façam o carimbo dos pintinhos. 

 

            

 

 

ÁREA: Língua Portuguesa.  

OBJETIVO: Ler e interpretar texto tanto nos aspectos verbais e não verbais, relatando, argumentando sua 

comprensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros textuais. 

CONTEÚDO: Leitura como fruição e entretenimento e gêneros textuais. 
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Registro: Guarde essa produção em uma pastinha e leve para a escola ao término do mês! 

 

ATIVIDADE 3: RECEITA BOLO DE MILHO. 

Nesta história, vimos que a Dona Galinha Ruiva, preparou uma deliciosa receita de Bolo de Milho! 

Separe um tempinho para fazer essa culinária com a criança. Além de aprender a cozinhar, os pequenos já 

começam a ter o contato com os diferentes tipos de gêneros textuais. O aluno também poderá compreender 

a sequência do bolo, e a aprender os números e quantidades, os nomes dos ingredientes. Ao término dessa 

deliciosa atividade, poderá saborear um bolo.  Vamos lá?  

 

 

 

 

 

 

                                                       Boa Semana a todos!       

 

 


