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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)          13/09/2021 a 17/09/2021 
 

 

TEMA: NOSSA ARTE – PINTORES FAMOSOS. 

Olá queridos familiares! Para o trabalho desse segundo semestre, elegemos os conhecimentos na 

área de Artes para desenvolver os nossos estudos. Nesta semana, vamos conhecer um novo pintor, muito 

famoso:  Joan Miró. 

✓ 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:    

        Ao brincar com tinta, a criança desenvolve a 

coordenação motora, se expressa e se comunica. Além de 

estimular a criatividade, permitir a percepção das cores, 

texturas e formas, brincar com tinta é um terreno fértil para 

que o seu filho expresse sua personalidade. 

Para as atividades com tinta separe: 

✓ Um pedaço de tecido velho (fraldinha, paninho de 

limpeza etc) para limpar o pincel entre uma tinta e outra. 

✓ Um pote com água para limpar o pincel (pode ser 

embalagem de margarina, Danone) 

✓ Reserve um local calmo; 

✓ Ofereça folhas diversas (tamanho e texturas) 

✓ Ensine a criança a limpar o pincel entre uma tinta e 

outra.  

✓ Ao término da atividade, deixe a pintura secar e oriente 

a limpeza do local 

✓ Aproveitem esse tempo divertido!!! 
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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)  13/09/2021 a 17/09/2021 

 

ATIVIDADE 1:  BINGO DOS NOMES. 

Hoje vamos continuar trabalhando com os nomes. Para treinar o reconhecimento das letras do nome das 

crianças, vamos fazer uma divertida brincadeira: BINGO. Vocês vão precisar de uma cartela com os nomes 

dos colegas da turma (ou familiares) e lápis de cor. Na escola, vamos preparar uma cartela com os nomes 

digitados, mas é possível fazê-la com letra de impressa usando canetinhas coloridas. Apresente a cartela 

com os nomes (máximo de 6 nomes) para a criança. Em seguida, o adulto que está acompanhando a 

atividade, vai “cantando” os nomes para a criança identificar e pintar. Segue abaixo algumas ilustrações 

de como realizar a brincadeira. Na página 07 segue uma cartela pronta com os nomes dos amigos de sala. 

 

 

 

 

                                        

   

 

 

 

➢ O intuito dessa atividade é que a criança reconheça a escrita do nome, identificando-o com os 

demais nomes.  

➢ Utilizem o crachá / os barquinhos, produzidos na aula anterior. 

 

 

Registro: Guarde essa cartela em uma pastinha e traga para a escola ao término do mês. 

 

 

 

 

ÁREA: Língua Portuguesa   Eixo: Leitura 

OBJETIVO: Escrita do nome próprio. 

CONTEÚDO: Nome próprio – identificação. 
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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)    13/09/2021 a 17/09/2021 

 

ATIVIDADE 1: OBRA: “T. ANGOT” PLATE III – JOAN MIRÓ. 

Observem abaixo a obra de Miró. Vejam as cores e as formas utilizadas por esse famoso artista. Converse 

com a criança sobre os nomes das cores, e as figuras que ela consegue notar no traçado de Miró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2:  DESENHO COM CARVÃO E GIZ – RELEITURA DA OBRA. 

Utilizando uma folha de A3 e carvão (disponível na creche), vamos realizar uma releitura desta obra. 

Apresente os materiais e explique como é o uso deste riscador. A criança fará um desenho, livremente com 

uso do carvão. Após o desenho com o carvão, ofereça Giz de lousa colorido (seguindo as cores da obra: 

azul, vermelho, amarelo e verde) para preencher algumas formas do desenho da criança. É possível retirar 

esse material na creche, ligando antecipadamente para fazer a reserva. 

Dica: Para melhor manuseio do giz de lousa no papel, recomendamos que molhe a ponta do giz em água.  

 

                             

Registro: Traga a atividade para a escola ao término do mês! Faremos uma exposição com os trabalhos 

realizados nesse segundo semestre. 

 

ÁREA: Artes   Eixo: Percepção e Sentido 

OBJETIVO: Conhecer obras de artistas consagrados – ler e interpretar sentido às imagens. 

CONTEÚDO: Leitura de imagens: Vida e Obra de Joan Miró. 
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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)          13/09/2021 a 17/09/2021 

 

ATIVIDADE 1:  A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Na educação infantil, as crianças desenvolvem a compreensão de conceitos de matemática, como adição 

e subtração nas interações cotidianas. Podemos chamar esse processo de numeracia. O numeracia se dá 

através de atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e ações cotidianas, o que favorece o aprendizado 

da matemática. As crianças desenvolvem habilidades matemáticas em suas rotinas, atividades diárias e na 

educação infantil. As atividades que promovem a numeracia devem despertar nos alunos o prazer pela 

aprendizagem, desenvolvendo habilidades como atenção, participação ativa, memória, imaginação, 

compreensão de formas e medidas, conhecimento dos números, entre outras. 

 

➢ 0 a 3 anos 

Nessa fase, as crianças desenvolvem habilidades como noção espacial e raciocínio lógico. Jogos de 

encaixar, blocos de montar, brincadeiras de faz de conta e atividades como murais com as características 

dos alunos (idade, tamanho, peso, etc.) são as mais indicadas. 

 

Fonte: https://institutoneurosaber.com.br/dicas-de-numeracia-na-educacao-infantil/ 

 

 

ATIVIDADE 2:  GRÁFICO DAS ALTURAS: MENDINDO A ALTURA DAS CRIANÇAS COM 

AS MÃOS. 

Como vimos é muito importante que, por meio de brincadeiras e jogos, as crianças internalizem conceitos 

matemáticos. Desta forma, de maneira prazerosa, elas vão desenvolvendo as habilidades como as noções 

espaciais e o raciocínio lógico. Na atividade de hoje vamos construir um gráfico da altura de cada criança, 

utilizando as mãos como unidade de medida. As mãos podem ser grafadas em folhas coloridas ou 

carimbadas usando tinta guache. Faça a medição da altura da criança, utilizando uma fita métrica, ou 

mesmo a régua (o que estiver disponível em casa). Caso seja necessário, utilize um barbante para fazer 

essa medida. Após a medição, façam a quantidade de mãozinhas que represente essa medida. Vocês devem 

ÁREA:  Matemática                                   Eixo: Grandezas e medidas. 

OBJETIVO:  Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não 

necessariamente convencional, quantificando o mundo que nos rodeia. 

CONTEÚDO: Dimensões – grande e pequeno - tamanho 



5 
 

fazer a medida de outras crianças de convívio (irmãos ou primos) ou mesmo outros familiares para que a 

mesma consiga realizar as comparações e fazer a leitura do gráfico. Abaixo seguem algumas ilustrações 

de como realizar a atividade e os materiais necessários; 

✓ Materiais para atividade: 

✓ Fita métrica ou uso do barbante 

✓ Cartolina ou uma Folha de Papel Kraft (disponível na escola); 

✓ Papéis coloridos ou tinta guache; 

✓ Foto das crianças (opcional) 

 

                                 

   

                            

 

 

                                

Registro: Enviem essa Foto pelo Messenger do Grupo de Facebook da Escola da criança realizando essa 

atividade. 
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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)    13/09/2021 a 17/09/2021 

ATIVIDADE 1:  OBSERVAÇÃO DO ROSTO HUMANO A PARTIR DA OBRA DE MIRÓ. 

Abaixo, segue mais uma obra do nosso artista Joan Miró. Podemos observar o desenho de uma figura 

humana. Conversem sobre os elementos que a criança observa e as partes que compõem o rosto humano.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Conforme já estudamos em aulas anteriores, o desafio de hoje é a construção de um rosto humano 

utilizando figuras/imagens dos órgãos que compõem o rosto humano. Procurem em revistas ou mesmo na 

internet imagens de: olhos, nariz, boca e orelhas. Em uma folha de sulfite branca, faça o desenho de um 

rosto e peça para a criança realizar a colagem desses órgãos. É possível utilizar um prato descartável e 

palitos de sorvete como mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto realizam essa atividade, conversem sobre a importância dos cuidados com o nosso corpo, 

a higiene e a importância desses órgãos. 

Registro: Guarde essa atividade em uma pastinha e traga para a nossa creche ao término do mês. 

ÁREA:   Ciências da Natureza               Eixo:Seres humanos, saúde e qualidade de vida. 

OBJETIVO:  Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da 

necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo. 

CONTEÚDO: Parte externa do corpo. 



7 
 

BINGO DOS NOMES: 
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