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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) 31/05/2021 a 02/06/2021 

 
 

TEMA: ANIMAIS SELVAGEM /FLORESTA 

Olá queridos familiares, tudo bem com vocês? Nesta semana, vamos dar continuidade nos estudos dos 

animais selvagens/floresta. 

✓ 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: CURIOSIDADES SOBRE OS ELEFANTES: 

 

 

 

Desejamos uma ótima semana a todos! ◆:v 
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ATIVIDADE 1: HORA DA HISTÓRIA. 

Assista ao vídeo do Canal: Varal da História “A Zebrinha preocupada”. Apresente para criança mais esse 

animal que mora na selva. Converse com a criança sobre as diferenças e semelhanças da zebra com os 

animais que já foram estudados. 

 
 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0xXgs9UmO5I 

 
 

ATIVIDADE 2: RECORTE E COLAGEM. 

Já notaram que a Zebra tem um monte de listra em seu corpinho? 

Na atividade de hoje vamos recortar algumas tiras de papel preto e fazer a construção de uma Zebra. Vocês 

vão precisar de: papéis branco e preto, canetinhas, lápis de cor, tesoura sem ponta e cola. 

Orientação ao adulto: Com a ajuda da criança, façam um desenho de uma zebra em uma folha de papel 

sulfite em branco. Oriente a criança a picotar com tesoura, tiras de papel preto. Em uma tampinha de 

garrafa, coloque um pouco de cola e deixe a criança colar as tiras de papel no corpinho da Zebra. Vocês 

podem finalizar a atividade desenhando as árvores, o sol e toda paisagem da floresta. 

Vocês podem fazer como a zebrinha da história, colocar as listras em pé ou deitada! Fiquem à vontade 

para criar e imaginar!! 

Abaixo segue um modelo desta atividade. 

ÁREA: Lingua Portuguesa. Eixo: Escrita. 

OBJETIVO: Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação e registro. 

CONTEÚDO: Formas de comunicação escrita – desenho como representação. 

http://www.youtube.com/watch?v=0xXgs9UmO5I
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ATIVIDADE 3: DESENHO COM CARVÃO. 

Nesta atividade a criança vai fazer um desenho utilizando carvão. Deixe que a criança desenhe livremente 

para apropriar-se deste riscador (figura). Após essa primeira exploração, ofereça outra folha em branco 

para que ela represente uma Zebra. Atenção: essa atividade não deve ter a ajuda do adulto. 

 
 

Figura 1 Figura 2 

 
 

Observação: Os materiais para essa atividade poderão ser retirados na escola: FOLHA A3 e CARVÃO. 

Lembramos de que é necessário ligar e agendar a retirada dos materiais. 

 
Registro: Guarde todas essas produções em uma pastinha e traga para a escola ao término do mês! 
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ATIVIDADE 1: CARIMBO COM AS MÃOS. 

Vocês já notaram que é possível fazer vários animais com o carimbo das nossas mãozinhas? Estão ficando 

lindas as produções de vocês! Em cada registro é possível continuar a produção, desenhando olhos, bocas, 

nariz e todas as características de cada espécie que estamos estudando. Hoje vamos fazer o carimbo para 

formar o Elefante. 

 
Registro: Tire uma foto dessa atividade e envie pelo Facebook da escola (no Grupo do Infantil III); 

 

 

 

ATIVIDADE 2: BRINCADEIRA ELEFANTE COLORIDO. 

Vamos brincar? O desafio de hoje é a brincadeira “Elefante Colorido”, é uma espécie de pega-pega, mas 

brincando com as cores. 

Como Brincar? Siga essas dicas da Turma da Mônica. 

ÁREA: ARTES/ CULTURA CORPORAL. 

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

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: Construções com folhas, macarrão, elementos da natureza, recicláveis etc. 
Brincadeiras de destreza e desafios corporais. 
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ATIVIDADE 1: O LEÃO É O REI DA FLORESTA? 

Você já ouviu falar que o Leão é o Rei da Floresta? Vocês lembram da música da semana passada sobre o 

leão? Sabe por quê ele é considerado o Rei da Floresta? Vejam esse vídeo do canal: Planeta Animal e 

descubra: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5J5HywSqL3Y 

 
 

ATIVIDADE 2: JUBA DO LEÃO. 

Como vimos, o Leão é considerado Rei devido a sua Juba que tem o formato de coroa. Agora é a sua vez de 

fazer uma Juba bem bonita para o leão. Abaixo seguem algumas sugestões para representar essa produção: 

folhas secas, macarrão, tiras de papel, tintas passadas com garfo plástico etc. 

 
 

ÁREA: Ciências da Natureza Eixo: Seres Vivos 

OBJETIVO: Compreensão da existência de outros seres vivos – animais. 

CONTEÚDO: Seres vivos – animais selvagens. 

http://www.youtube.com/watch?v=5J5HywSqL3Y
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Orientações: Deixem as crianças participarem de todos os processos, criando, fazendo o desenho do rostinho 

do leão, a colagem da juba e carimbo das mãozinhas. 

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

 

 

 
Bom Divertimento! v:◆ 

 

 

 
Curiosidades: 
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