
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA:SILMARA

INFANTILIII-A/C-TARDE

Período letivo

De 23 a 27 agosto de 2021.

SEMANA: 26

NOME DO ALUNO_________________________________________________________________TURMA______

Orientações aos pais e ou responsáveis para a realização das atividades remotas:

1-Manter sempre o mesmo horário todos os dias para a realização das atividades;

2-Escolher um ambiente tranquilo;

3-Organize e guarde todos os brinquedos e jogos;

4-Desligue a televisão no momento da realização das atividades.

5-Sua ajuda e atenção neste momento é muito importante para que seu filho(a) se sinta motivado.

Então vamos lá!

ÁREA: Artes Visuais/fazer artístico.

CONTEÚDO: Pintura e construções tridimensionais.

OBJETIVO: Ampliar referências e as possibilidades de construção de formas artísticas,
incentivando a imaginação e soluções criativas. A construção de brinquedos com uso de
sucata favorece a criatividade, a imaginação, a viabilidade e a conscientização. A criança
sente grande valor afetivo ao brinquedo construído por ela própria, quanto mais ela se
dedica à construção do brinquedo, maior sua felicidade ao final da tarefa. Vamos criar?
Utilizando rolinho de papel higiênico (reciclável), construir junto com a criança um
bonequinho bem legal.

DESENVOLVIMENTO: Separe um ou mais rolinhos de papel higiênico, separe potinhos de
tinta guache (que entregamos no kit) e hastes flexíveis ( cotonotes ) que irão servir como
pincel. Recorte o rolinho como nas sugestões abaixo ou pergunte para a criança o que ela
vai fazer? Um cachorrinho ou gatinho? Ou outro animal que ela goste.



REGISTRO: Entregar pronto junto com as atividades.

ÁREA: Artes Materialidade e Fazer Artístico.

CONTEÚDO: Pintura com os pés.

OBJETIVO: Experimentar a pintura com os pés como uma forma de criação artística.

DESENVOLVIMENTO: Nesta atividade é para fazer uma pintura com os pés. Vocês devem
escolher uma parede da casa onde possam fixar a folha de papel ( pode colocar dentro do
banheiro seco, fica mais fácil na hora de limpar) com fita adesiva e colocar a criança deitada
na direção da folha, como na imagem a seguir. Falem para a criança o que ela irá fazer,
mostrando essa imagem. Então coloquem a criança deitada, passem a tinta nos pés dela e
peçam que ela pinte com os pés. Podem usar as cores que quiserem. Pintura com os pés é
uma atividade sensorial é uma tarefa focada na incorporação dos órgãos dos sentidos.
Quanto mais ela exigir a percepção sensorial da criança melhor será para o seu
desenvolvimento cognitivo, emocional, linguístico e social. Acionando assim, diferentes
canais no cérebro para a entrada do conhecimento.



REGISTRO: Tirar uma foto ou fazer um vídeo e enviar.

ÁREA: LINGUA PORTUGUESA/Leitura

CONTEÚDO: Leitura como fruição e entretenimento, por meio da apreciação de poesia -
Leitura do gênero poesia.

OBJETIVO: - Conhecer o gênero textual poesia e suas características, utilizando-os nas
diversas situações comunicativas.

DESENVOLVIMENTO: Na atividade dessa semana faremos a leitura de uma poesia infantil
“PIPA PIPINHA”. Explique de uma forma simples que poesia são criados pelos poetas ou
poetisas com a finalidade de manifestar sentimento e emoção, escritos através de uma
linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. E que quando essa poesia impressiona o
leitor desperta nele diferentes sensações. Existem várias poesias que foram convertidos em
canções, porque foi acrescentada música. Leia para a criança o poema abaixo e pergunte se
ela gostou.

Assista vídeo youtuber:

https://www.youtube.com/watch?v=hpnIDqCKvp4

https://www.youtube.com/watch?v=hpnIDqCKvp4


REGISTRO: Peça a criança para desenhar uma pipa voando no céu (que ela desenhe do seu
jeito).

ÁREA:MATEMÁTICA/Espaço e forma.

CONTEÚDO: Organização de objetos no espaço de acordo com suas características; -
(cores)Relações de comparação entre objetos observando suas propriedades (semelhanças
e diferenças);

OBJETIVOS: Reconhecer posições de objetos, utilizando vocabulário recorrente
brincadeiras e em diversas situações cotidianas; explorar e identificar as propriedades do
objeto (cor).

DESENVOLVIMENTO: Materiais necessário; Caixas, cestas ou pedaços de papel colorido
Brinquedos, objetos ou roupas coloridas Sente com a criança e explique que ela terá que
pegar o objeto da respectiva cor e levar na caixa juntamente com aqueles das mesmas
cores, peça para que ela vá nomeando as cores no momento em que realiza a atividade, e
auxilie toda vez que for necessário ou que a criança ficar com dúvida.

REGISTRO: Ofereça à criança papel, lápis, canetinhas ou giz de cera, peça para que a
criança faça um desenho com a sua cor preferida. Grave um vídeo ou fotos da criança
realizando a atividade e envie.


