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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Luciane (manhã) 30/08 a 03/09 
 

NOME DO ALUNO:     
 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 

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

tire fotos para enviar no Facebook da escola” 

 
Atividade 1: Continuando as atividades de pintores famosos, apresente para a criança a 

obra de Tarsila do Amaral que está logo abaixo, “ Abaporu”, vamos fazer uma releitura da obra? 

Se tiver folhas grandes ou até mesmo de jornal, faça um grande cacto, e um sol logo à cima 

do cacto, como na obra de Tarsila do Amaral, pinte com tinta verde o cacto, e o sol de amarelo, 

deixe a criança ajudar a pintar. Cole a pintura em uma parede e deixe a criança observar a obra de 

Tarsila e a pintura que ela ajudou a fazer, depois peça para a criança posicionar frente a pintura 

como na obra, pergunte a criança: como o personagem está sentado? Depois que a criança se 

posicionou tire uma foto e mostre para a criança. Ficou igual? O que poderia colocar na foto? O que 

faltou? Mande no Facebook da escola, para todos apreciarem. 

Conteúdos: Apreciação 

Área: Arte, Cultura Corporal 

Objetivos: Desenvolver habilidades de observação, imaginação e interpretação do mundo. 
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Obra de Tarsila do Amaral 
 
 
 

 

Abaporu 
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Releitura atividade 
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“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês ou 

tire fotos para enviar no Facebook da escola” 

 

Atividade 2: Nomes 

Vamos continuar a aprender nosso nome escritos? A família irá escrever o nome da criança 

em uma folha de sulfite, com letra de forma, exemplo: PEDRO, depois irá deixar a criança 

observar o nome, após essa observação, a família em um lugar amplo com areia irá oferecer a 

criança um pedaço de graveto ou com apenas o dedinho a criança irá representar essa escrita 

na areia, fazendo as letras, a família poderá escrever o nome da criança à cima e a criança irá 

fazer o nome abaixo. 

Deixe a criança ficar à vontade para rabiscar, ela estará observando o formato das letras, 

nomeie cada letra do nome para a criança. Caso não seja possível ir em um lugar amplo, a 

família poderá providenciar uma caixa, colocar areia e deixar a criança explorar as letrinhas do 

nome como na figura abaixo. 

 

 

Figuras ilustrativas 

 

 

 
Objetivos: Ampliar a percepção de si como um ser social. 

Conteúdos: Nomes 

Área: Língua Portuguesa 
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Atividade 3: Nomes 

A segunda atividade com o nome, a família irá escrever duas vezes o nome da criança em 

letra de forma, em meia folha de sulfite: 

PEDRO PEDRO 

Uma folha com o nome irá oferecer para a criança observar, a outra folha a família irá recortar 

as letras separadas e deixar a criança montar de acordo com o modelo do nome escrito, uma 

letra embaixo da outra como na figura ilustrativa abaixo. 

 

Figura ilustrativa: 
 

 

 

 
Objetivos: Ampliar a percepção de si como um ser social. 

Conteúdos: Nomes 

Área: Língua Portuguesa 
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“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês ou 

tire fotos para enviar no Facebook da escola” 

 

Atividade 4: Vamos brincar? 

A brincadeira é simples, será a brincadeira de vivo/ morto, porém a família irá substituir a 

palavar morto por “ embaixo” e a palavra vivo por “ em cima”. 

Posicione a criança em pé, e quando a família começar, a criança irá fazer a posição que a 

famíla mencionar, embaixo: a criança irá agachar. Em cima a criança ficara de pé, e brincar 

com a criança alternando as palavras, depois deixe a criança falar e a irá família fazer os 

movimentos. 

 
 
 

Figura ilustrativa 
 

Conteúdos: Noções básicas em cima/ embaixo 

Área: Matemática 

Objetivos: Desenvolver a noção de orientação espacial, concentração e atenção. 
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“Guarde sempre as atividades para serem entregues na escola todo final do mês ou 

tire fotos para enviar no Facebook da escola” 

 

Atividade 5: Vamos cantar e imitar os gestos? 

Assista o vídeo abaixo: Casa do Zé 

https://www.youtube.com/watch?v=u-DpQXL1LNo 

 

Após ouvir a música a família com a criança irá dançar com a criança imitando os gestos que 

a música mencionar, “bater o pé, bater palma, dar um pulinho, dar uma rodada, dar uma 

rebolada, abraçar um colega”. Reúna a família para dançar junto. 

 

 

 

 

 
Objetivos: Ampliar a coordenação motora global, apreciar a música e imitar gestos de acordo 
com a sequência de comandos na música. 

Conteúdos: Sequência de gestos 

Área: Música, Cultura corporal, Matemática 

http://www.youtube.com/watch?v=u-DpQXL1LNo

