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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “Maria Izolina Theodoro 

Zanetta” 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde) 08/03/2021 a 12/03/2021 
 

 

 

 TEMA: QUEM SOU EU? 

 

Olá querida família, vamos para mais uma semana de estudos? Neste período vamos trabalhar com o 

seguinte tema: QUEM SOU EU?. O trabalho com a identidade na educação infantil é de extrema importância 

para o bom desenvolvimento das crianças. Conhecer a sua história de vida, suas características pessoais e 

diferenças individuais, reconhecer o seu nome, seus pertences, gostos e preferências são objetivos a serem 

trabalhados nessa semana. 

Não se esqueçam do nosso combinado: 

As atividades são postadas no site da Prefeitura. Caso a família precise das impressões e materiais para 

a realização das atividades, é possível ligar na escola e agendar previamente a retirada desses materiais. 

As atividade realizadas em casa deverão ser guardadas em uma pastinha e entregues na escola sempre 

na ultima semana do mês 

Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no facebook da escola. 

Ficaremos muito contentes em ver o desenvolvimento dos nossos alunos que estarão participando, neste 

momento, de maneira remota. 

 

Dica da semana:  

 

Desejamos uma ótima semana de estudos!!! 
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ÁREA: Lingua Portuguesa.                     EIXO: Escrita. 
 

OBJETIVO: Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, comunicação, 

fruição, organização do próprio pensamento e de conhecimento históricamente acumulado, por meio da 

vivência das diferentes situações de uso social.  

CONTEÚDO: Nomes – função Social.  

 

 

     ATIVIDADE 1: BRINCADEIRA COM CANTIGA DE RODA: 

     Desenvolvimento da atividade 1: Nesta atividade vamos apresentar aos alunos a parlenda:“A canoa   

virou”. Assistam ao vídeo da Palavra Cantada. Cante e brinque com a criança. No momento da música em que 

fala os nomes das pessoas, você poderá trocar pelo nome da criança, do irmão/ da irmã e de todos os familiares. 

Enquanto brincam, converse com a criança que TODO MUNDO TEM UM NOME. O nome faz parte da história 

da gente!  

                          
A Canoa Virou – Palavra Cantada 

      Disponível em: https:// Dwww.youtube.com/watch?v=MjltZ2okiJk 
 

Letra da Música: 

   

 

 

 

 

 

 

 

A CANOA VIROU 

(Domínio Público) 

 

A CANOA VIROU 

POR DEIXÁ-LA VIRAR 

FOI POR CAUSA DE _______________ 

QUE NÃO SOUBE REMAR 

SE EU FOSSE UM PEIXINHO 

E SOUBESSE NADAR, 

TIRAVA __________________ 

DO FUNDO DO MAR. 
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ATIVIDADE 2: APRESENTAÇÃO DO NOME – CONSTRUÇÃO DO CRACHÁ. 

Desenvolvimento da atividade 2: Nessa atividade vamos construir um crachá com uma dobradura de 

barquinho. Reserve uma folha e siga os passos dessa dobradura:  

 

         Com o barquinho pronto, cole uma foto da criança dentro do barco e escreva o NOME dela (em letra de 

imprensa maiúscula, exemplo: BRUNA) conforme a figura ilustrativa abaixo. Deixe a criança cantar novamente 

a parlenda brincando com o seu barquinho. 

 

 

            Exemplo de Barco com NOME e FOTO. 

 

 

REGISTRO: Após a brincadeira, guarde o barquinho em uma pastinha e traga para a escola – esse 

crachá será colado no mural da nossa salinha.       
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ÁREA: Ciências da Sociedade.                      EIXO: Relação indivíduo sociedade.     
 

OBJETIVO: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças que 

permeiam as relações sociais;  

CONTEÚDO: Nome; carateristicas pessoais e diferenças individuais.  

 

 

ATIVIDADE 1: BRINCANDO COM A SILHUETA. 

Desenvolvimento da atividade 1: Nesta atividade vamos confeccionar a silhueta do corpinho do aluno. 

Estimule a criança a brincar e dançar em frente ao espelho. Peça para ela observar suas caracteristicas físicas, 

NOMEANDO os olhos, cabelos, boca, nariz, orelhar, braços, pernas etc.  Após essa observação, vamos contruir 

a silhueta do próprio corpo: essa atividade pode ser realizada com giz no chão de casa, ou no papel (jornal) 

utilizando canetinhas. Essa é uma brincadeira que auxiliará a criança na construção da imagem de si mesmo.  

 

 

                    

      Fig:  Com papel e canetinhas .             Fig.2:  Com giz de lousa no chão. 

 

 

REGISTRO: Após a brincadeira guarde a silhueta de papel  em uma  pastinha para trazer para a 

escola ou tire uma foto da atividade realizada com giz de lousa. 
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ÁREA:. Artes                                   EIXO: Fazer artístico – materialidade. 

OBJETIVO: Experimentar,explorar e se apropriar de diferentes suportes; 

CONTEÚDO: Carimbo com buchas e mãos com tintas. Suporte: Folha ; Matérias: tintas e cola.  Instrumento:  

Bucha e mãos 

 
    ATIVIDADE 1: CARIMBO COM BUCHA E TINTA. 

Desenvolvimento da atividade 1: Vamos representar a parlenda estudada? Nesta atividade vamos fazer um 

grande “mar” utilizando tintas!!! Reforce com a criança: qual é a cor do mar mesmo? A cuor do mar pode ser 

azul ou verde. Hoje vamos representar a cor do mar com a tinta azul!  

Separe uma folha de sulfite em branco, tinta guache azul e branca e pedacinhos de bucha (de lavar louça 

usada). Reserve uma tampa de achocolatado ou outro pote do qual você não esteja mais em uso. Deixe a 

criança misturar a tinta azul com a tinta branca. Observem o que aconteceu. Após pronta essa mistura, 

incentive a criança carimbar a folha de sulfite em branco.  

                Obs: para um aspecto mais brilhante nessa pintura, misture cola branca com as tintas (azul e branco).  
                       

 ATIVIDADE 2: CARIMBO COM AS MÃOS. 

 Desenvolvimento da atividade 2: Agora é a vez de carimbar a mãozinha para representar o seu peixinho.  

Deixe a criança escolher a tinta da sua preferencia e carimbe a mãozinha para representar o peixe conforme 

figura ilustrativa abaixo: Quando a atividade secar, escreva o NOME da criança DENTRO do peixinho!  

                                                 
                         Fig. 1: Carimbo de bucha azul.                                         Fig 2: Carimbo com a mão formando peixinho.  

  

REGISTRO: Guarde essa atividade em uma pastinha para trazer para a escola no final do mês      . 
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ÁREA:. Matemática                     EIXO: Espaço e Forma. 

 

OBJETIVO: Reconhecer posições de pessoas e objetos.  

 

CONTEÚDO: Noções de posição: embaixo e em cima. 

 

ATIVIDADE 1: MÚSICA: CABEÇA, OMBRO, JOELHO e PÉ! 

Desenvolvimento da atividade 1: Vamos dançar e cantar? Coloque a música para a criança ouvir (link abaixo). 

Repita várias vezes a brincadeira atá a criança NOMEAR as partes do corpo apresentada na música.  

                                                  
                                       Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 
 

ATIVIDADE 2: QUEBRA-CABEÇA – FIGURA HUMANA.  

Desenvolvimento da atividade 2: O desafio dessa atividade é reconhecer o corpo humano. Procure em revistas 

as figuras de corpo humano – recorte (utilize tesoura sem ponta) em  partes e deixe a criança montar a figura 

humana. Reforçe os membros que ficam EM CIMA e EMBAIXO. 

 

  
                                                                                              Fig 1:  Exemplo Folha de Sulfite. 

 

REGISTRO: Guarde essa atividade em uma pastinha para trazer para a escola no final do mês      . 

                              Bom divertimento a todos e uma ótima semana! 

 

PARTES DO MEU CORPO: 

 

 

 

 

                                                 

                                               BRUNA 


