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NOME DO ALUNO:     
  

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Olá querida família, nesta semana o nosso tema de estudo será:  Trabalho e Profissões 

 

 Com a retomadas das atividades presenciais, apresentaremos como os estudos serão 

realizados nessa nova proposta do Ensino Híbrido: presencial e remoto. 

-  As atividades contempladas serão realizadas em casa com a família, no entanto será 

necessário a entrega das atividades todo final de mês dos alunos do ensino remoto;  

- Coloquem o nome da criança em cada atividade; 

- Vocês poderão registrar as atividades com fotos das atividades no Facebook da escola 

  (grupo privado da sala da criança, Infantil III), caso ainda não esteja neste grupo, entre em 

contato com a escola e deixe seu endereço do Facebook para enviarmos solicitação. 

- Toda semana serão postadas quatro atividades no site da prefeitura, e poderão ser 

entregues impressos pela escola, se a família preferir, para a retirada das atividades é necessário 

agendar previamente pelo telefone 32364071, onde será marcado o horário para atendimento aos 

pais.  

Os pais podem guardar as atividades para serem entregues todo final do mês na escola. 

“Agradecemos a gentileza, a colaboração e a confiança em nosso trabalho”. 

  

Um bom trabalho! 

 

 

“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês” 

Um bom trabalho! 
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Abaixo, separamos algumas dicas que poderão ajudar no desenvolvimento das atividades 

em casa: 

        ESTABELEÇA UMA ROTINA PARA ATIVIDADES E ESTUDOS EM CASA: 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Luciane (manhã) 02 a 06/08 
 

NOME DO ALUNO:     
  

 

 

“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês, ou 

poste fotos no Messenger da escola” 

 

Atividade 1: Assista o vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hwB8_3fpXA4 

 

Atividade 2: A família irá interrogar a criança a observar o trabalho dos pais, estimule a criança 

a perguntar para o pais sobre o trabalho que eles realizam, onde o pais trabalha, onde a mãe 

trabalha, se a mãe trabalha em casa (do lar) mostre para a criança como é a rotina do trabalho em 

casa, os afazeres domésticos.  

Quanto ao trabalho do pai, ou tio ou avô, perguntar a ele onde ele trabalha, o que ele faz no 

trabalho dele, e quais as ferramentas que ele utiliza. Pode ser um irmão mais velho, etc.  se puder 

mostre para a criança por meio da internet como é o trabalho para a criança ter noção clara.     

Geralmente a criança imagina que a pessoa vai para o trabalho e fica lá somente, não sabe o que 

faz. Quando puder leve a criança até o trabalho e ela onde se localiza, e o que faz no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Trabalho e profissões/ Oralidade 

Área: Ciências das Sociedade/ Língua Portuguesa 

Objetivos: Conhecer diferentes modalidades de atividade produtiva e ampliar o 

conhecimento sobre profissões, no ambiente familiar e na comunidade. 
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“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês, ou 

poste fotos no Messenger da escola” 

 

Atividade 3: Assista o vídeo abaixo com a profissão de agricultor, profissão importante para a 

alimentação. 

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

 

O agricultor é somente um exemplo de uma profissão importante, mas existem diversas 

profissões, quando puder, leve a criança para observar em seu bairro as profissões, no mercado 

quais as profissões que existe nele, (empacotador, caixa, gerente, repositor, etc.). Na padaria, 

(atendente, padeiro, caixa). Na farmácia (farmacêutico, atendente, caixa, etc.). Outras 

profissões, coletor de lixo, vendedor de produtos de limpeza, a feira também é um excelente 

lugar para mostrar algumas profissões. 

 Estamos ainda na pandemia, é importante o distanciamento social, e prefira lugares abertos 

para levar a criança. 

 

Atividade 4: Vamos brincar? 

 A brincadeira consiste em a família apresentar 3 objetos de 3 profissões diferentes, por 

exemplo: caixa de remédio, ou termômetro, 1 alicate, 1 panela, e assim por diante. A criança irá 

adivinhar que profissão corresponde ao material apresentando. A família pode ampliar a 

brincadeira, pedir para a criança procurar o objeto e a família adivinhar. Essa brincadeira é muito 

divertida. 

Conteúdos: Trabalho e Profissões/ Agricultor 

Área: Ciência da Sociedade, Cultura Corporal 

Objetivos:  Identificar papéis sociais existentes em seus grupos de convívio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHHzvUBaMSU
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“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês, ou 

poste fotos no Messenger da escola” 

 

 Atividade 5: Assista a história abaixo: Quando Eu Crescer 

https://www.youtube.com/watch?v=1ThLB9spJnM 

 

 Após assistir ao vídeo pergunte para a criança qual profissão ela mais gosta? E o que ela 

gostaria de ser quando crescer. Peça para a criança procurar em revistas as profissões que ela 

mais gosta, e realizar uma colagem.  

 

Atividade 6: Após a atividade, peça para a criança pintar as figuras abaixo, cole em um papel 

cartão ou papelão e faça o jogo da memória, deixe ela adivinhar as profissões e procurar os 

pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Trabalho e Profissões/ Memorização 

 Área: Arte Literária/ Matemática 

Objetivos: Ampliar os conhecimentos referentes as diversas profissões, utilizando o jogo no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e memorização. 
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“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês, ou 

poste fotos no Messenger da escola” 

 

 Atividade 7: Assista o vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g 

 

Atividade 8: Agora vamos brincar? 

 Brinque com a criança de faz-de-conta, em que ela representa as profissões, separe materiais 

que possam identificar as profissões. Por exemplo, cozinheiro, padeiro, utilize massinha de 

modelar para fazer a comida. Brinque de engenheiro/construtor: utilizando os blocos de madeira 

(se tiver), agricultor: plante uma hortaliça com a criança, mercado:  monte um mercado com 

embalagens e deixe a criança brincar, representar o caixa, ou vendedor. Médico: brinque com 

a criança de examinar, dar suco no lugar de remédios, dentista, cabeleireiro, carteiro, policial, 

bombeiro, gari, faxineira, professor, etc. 

 Pode fazer um fila de cadeiras ou bancos e deixar a criança brincar de motorista, se quiser 

caracterizar com roupas, pode ficar à vontade.  Existem inúmeras profissão, também converse 

com a criança sobre as profissões na escola, merendeira, secretária, servente e professor.  

Receita de massinha de modelar: 

Ingredientes: 

• 2 copos de farinha de trigo; 

• ½ copo de sal; 

• 1 copo de água; 

• 1 colher de chá de óleo; 

• Corante alimentício ou suco em pó. 

Conteúdos: Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas/ Quantidades 

Área: Cultura Corporal/ Matemática 

Objetivos: Desenvolver por meio do jogo simbólico a coordenação, interação, emoções, imitando 

ações sociais do mundo real.  
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Modo de preparo: 

Para preparar a massinha de modelar caseira, basta misturar os ingredientes na ordem acima. 

Ou seja, por último, coloque o(s) corante(s) da cor que preferir.  

 

Atividade 9: Brincadeira com massinha de pizzaiolo ou padeiro 

Brinque com a criança de pizzaiolo, peça para a criança amassar a massinha fazendo um 

círculo, depois decore com pedacinhos de massinhas, peça para a criança dividir, um pedaço 

para cada um da família, contem com ela quantos pedaços dividiu a pizza, e para quantas 

pessoas ela ofereceu os pedaços.  Na brincadeira de padeiro a criança poderá fazer diversos 

pães, doces, com massinha, etc.  

Pizza e pães de massinha de modelar 

Figuras ilustrativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


