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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) 24/05/21 a 28/05/21 
 

 

                          TEMA: ANIMAIS SELVAGEM /FLORESTA 

Olá queridos familiares, tudo bem com vocês? Nesta semana, vamos conhecer os animis que moram na 

floresta. 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:     FILME:  O REI LEÃO. 

Este é um Filme que fez muito sucesso na década de 90, que apresenta os animais da savana da África. 

O Rei Leão apresenta a cadeia alimentar de forma lúdica e atrativa. Podemos também associar com a 

questão do desmatamento, conhecer as espécies de animais e plantas que estão ameaçados de extinção. O 

filme nos ajuda a compreender a importância desses animais e as práticas da preservação do meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=wtt4uiCb2P0 

Aproveitem esse tempinho em família! Bom divertimento!       
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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) 24/05/21 a 28/05/21 

 
 

ÁREA: Ciências Naturais.   Eixo:  Seres Vivos. 

OBJETIVO: conhecer os animais que vivem na selva – floresta, que vivem em liberdade na 

natureza. 

CONTEÚDO: animais selvagens. 

 
 

  

ATIVIDADE 1: VÍDEO: UMA VISITA AO ZOOLÓGICO - Passeio ao Vivo.  

Você conhece o que é um Zoológico? O Zoo é um local específico para se manter animais selvagens ou 

animais da floresta que podem ser exibidos ao público. Na cidade de São Paulo, temos um Zoológico que 

desenvolve um importante trabalho com muitos animais, incluindo os animais que não são domésticos, ou 

seja, que precisam de um ambiente diferenciado para a sua sobrevivência, como uma área grande verde 

com o contato com a natureza. 

Vamos conhecer esse Zoo? Vamos viajar nessa aventura?  

Atenção adultos:  a visita tem um tempo longo de gravação, vocês podem conhecer o Suricata (10 min 

vídeo), a Girafa (31 minutos do vídeo) e o Macaco (1hora do vídeo).  

 

(343) ZOOLÓGICO DE SP: SP PARA CRIANÇAS FAZ PASSEIO AO VIVO - YouTube 

 

NOTA IMPORTANTE: Desde 1958, a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, por meio de suas 

unidades, Zoológico, Zoo Safári, Divisão de Produção Rural (Fazenda Zoo), CECFAU e mais recentemente, 

o CRAS-PET, vem atuando em prol dos animais e do meio ambiente, cujo foco é gerar conhecimento, 

desenvolver pesquisas e estabelecer procedimentos e práticas que promovam a conservação da 

biodiversidade, além de despertar a consciência ambiental da população. 

 

ATIVIDADE 2: RECORTE DE REVISTAS. 

Agora é com você! Procure em revistas, ou na internet, figuras de animais que moram na floresta: macaco, 

girafa, suricato entre outros como: elefante, leão, zebra, hipopótamo, tigre, rinoceronte etc 

https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo
http://www.zoologico.com.br/a-fundacao/zoosafari
http://www.zoologico.com.br/a-fundacao/fazenda-do-zoo
http://www.zoologico.com.br/a-fundacao/cecfau/
http://www.zoologico.com.br/a-fundacao/cras-pet/
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Adultos:  Ajudem a criança a recortar as imagens. Separem uma folha de papel sulfite em branco, 

oportunize uma tampinha de garrafa com cola dentro e deixe que a criança faça a colagem na folha. Ao 

final desta atividade, registre o título da atividade e o nome da criança na folha conforme a figura abaixo: 

OS ANIMAIS SELVAGENS: 

 

 

                                           NOME 

 

Abaixo seguem algumas figuras de animais selvagens:  animais que vivem em liberdade. 
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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) 24/05/21 a 28/05/21 

 

ATIVIDADE 1: MUSICALIZAÇÃO. 

Vamos cantar? Vocês conhecem a música do elefante? E do Leão? E dos macacos? Vamos fazer uma roda 

para cantar e imitar os animais? Seguem alguns links como sugestão de músicas para esse momento: 

• O Elefante queria voar:  https://www.youtube.com/watch?v=L1SV6ShFFZE 

• O Rei da Floresta: https://www.youtube.com/watch?v=qbLRNSBs5PU 

• Onça Pintada: https://www.youtube.com/watch?v=jwRiuKYS6QM 

• Cinco Macacos: https://www.youtube.com/watch?v=WxCqJmh__40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: BRINCADEIRA O RABO DO MACACO 

Essa é uma divertida brincadeira e que promove muito o desenvolvimento da linguagem corporal, a 

agilidade, a criatividade, o imaginário e a atenção. É uma espécie de pega-pega.  

 

Qual o material utilizado? Tiras de papel crepom ou de TNT e fita crepe. 

 

 

ÁREA:  CULTURA CORPORAL. 

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de 

natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividade da cultura corporal: as 

brincadeiras de jogo, de dança e de ginastica, entre outras. 

CONTEÚDO:  brincadeiras de destreza e desafios corporais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1SV6ShFFZE
https://www.youtube.com/watch?v=qbLRNSBs5PU
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Como Brincar?  

Cada criança recebe um rabo e com a ajuda do adulto é colocado com fita crepe na parte de trás da calça, 

da maneira que se pareça com um rabo e que não se solte com facilidade. Ao sinal de um adulto, as crianças 

correm evitando que a outra criança tire seu rabo e ao mesmo tempo, buscando pegar os rabos dos outros.  

Sugestão: Chame os familiares, irmãos e escolham um lugar em que vocês possam correr sem se 

machucar! Bom divertimento!  

 

               

 

Registro:  Tire uma foto dessa atividade e envie pelo Facebook da escola (no Grupo do 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) 24/05/21 a 28/05/21 

     

ATIVIDADE 1: CARIMBO COM AS MÃOS. 

Nesta atividade vamos Fazer a Girafa ou o Macaco com as mãos. Vocês vão precisar de Folha sulfite em 

branco, tintas guache e as mãozinhas! Vamos para a nossa produção? 

Após o carimbo com as mãos, com a ajuda do adulto, a criança pode ir produzindo o ambiente em que esses 

animais vivem como: árvores, folhas, além de colocar o nariz, boca, orelhas, rabos etc. 

Enquanto registram, converse com a criança sobre as semelhanças e diferenças entre os animais. 

             

                

 

Registro:  Guarde todas essas produções em uma pastinha e traga para a escola ao término do mês! 

 

ÁREA: ARTES.          Eixo: Fazer artístico 

OBJETIVO: Viver processos de criação exercitando a imaginação e a ousadia. 

CONTEÚDO: Construções com sucatas. 
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ATIVIDADE 2: CONFECÇÃO BRINQUEDINHO - ELEFANTE DIVERTIDO. 

As crianças vão amar esse brinquedo! 

“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. A brincadeira é um espaço para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver 

suas habilidades.” 

Vamos brincar? 

Vamos precisar de:  Papel colorido (azul ou verde e branco), canetinhas e um canudo. 

 

Abaixo segue um vídeo de como confeccionar esse brinquedinho que mexe a tromba do elefante. 

            Disponível em:   https://www.facebook.com/hiperzoobr/posts/641722086186135/ 

 

       

 

Após a confecção dessa divertida oficina, deixe a criança brincar livremente!  

Bom Divertimento!       
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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) 24/05/21 a 28/05/21 

 

ATIVIDADE 1: APRESENTAÇÃO DO CRACHÁ - IDENTIFICAÇÃO DO NOME. 

Como sabemos, todos nós temos um nome. Nesta atividade vamos confeccionar o nosso crachá com o 

nome de cada criança. É importante seguir algumas orientações nessa construção: utilizar letra de imprensa 

maiúscula, letra em tamanho grande, utilizar um papel mais durinho (ou colar a folha de sulfite em alguma 

caixa de papelão de embalagem de produtos (pasta de dente, sabonetes, caixa maisena etc). Outra sugestão 

para dar durabilidade ao crachá é utilizar a fita adesiva larga no crachá. 

Para a nossa turminha do Infantil 3, nesta etapa inicial, vamos usar uma foto da criança no início da escrita 

do nome, para que a criança consiga identificar o seu próprio nome e o nome dos amigos. Segue um link 

de como realizar essa atividade em casa: 

 

 

                                          https://www.youtube.com/watch?v=LpjHmQufP8M 

 

 

Ao término dessa atividade deixe a criança manusear o crachá, passar o dedinho sobre as letras, fazer a 

contagem das letras do nome e comparar com os outros nomes dos membros da família. Guarde bem esse 

crachá pois será utilizado em atividades posteriores! Bom Trabalho! 

 

Desejamos uma semana abençoadas a todos!       

 

 

ÁREA: Lingua Portuguesa      Eixo: Leitura 

OBJETIVO: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente acumulado. 

CONTEÚDO: Nome próprio – Identificação. 

 


