
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA:SILMARA

INFANTILIII-A/C-TARDE

Período letivo

De 18 a 22 de outubro de 2021.

SEMANA: 34

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!

ÀREA: Língua Portuguesa/Oralidade e Leitura.

CONTEÚDOS: Falar/ Escutar; Leitura como fruição e entretenimento.

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma ampliando o repertório
vocabular; Ler e interpretar textos tanto nos aspectos não verbais quanto nos verbais.

DESENVOLVIMENTO: Essa atividade tem como objetivo o conhecimento de textos variados
assim como o seu entendimento. • O aluno precisará da ajuda de seus familiares ou
responsáveis para realização desta atividade. • O familiar/responsável deverá providenciar
os seguintes materiais para a criança: ➢ Vídeo; ➢ Folha Grande de Atividade. • O
Responsável deverá assistir aos vídeos musicais com a criança, depois ler com ela as
músicas deixando que ela explore o texto, perguntando se no texto tem a letra que começa
o seu nome e das pessoas da sua casa. A criança pode assistir quantas vezes ela quiser, é
muito importante a repetição pois ajuda em sua memorização. ▪ Após essa primeira
atividade a criança pode junto com o responsável cantar as 2 versões da música e deve ser



explicado para ela que a primeira versão não é correta porque não se deve atirar nada em
animais e nem machucá-los que devemos sempre cuidar deles e protege-los, pois é muito
importante e que a criança crie essa consciência e leve para o seu cotidiano. ▪ Depois ela,
juntamente com o responsável deve responder ao questionário no final da atividade
(lembrando que o responsável deve responder sempre como a criança se expressar).

Vídeo: “Atirei o Pau no Gato” - versão antiga. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE
Vídeo: “Atirei o Pau no Gato” - versão nova. Link: h
https://www.youtube.com/watch?v=E0iURpTYvLk
Vídeo: “O Gato Xadrez”. Link: https://youtu.be/I.058adPnp-oc

QUESTIONÁRIO DA CANÇÃO “ATIREI O PAU NO GATO” Velha/ nova versão

1- VOCÊ ACHA CERTO ATIRAR O PAU NO GATINHO DA MÚSICA?
_________________________________________________________

2- VOCÊ ACHA QUE O GATINHO FICOU FELIZ OU TRISTE POR TEREM JOGADO
O PAU NELE?
_________________________________________________________

3- O QUE DEVEMOS FAZER COM TODOS OS ANIMAIS?
_______________________________________________________

4- VOCÊ TEM UM ANIMALZINHO E ESTIMAÇÃO? QUAL O NOME DELE?
__________________________________________________________

QUESTIONÁRIO DA CANÇÃO “O GATO XADREZ”

https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE
https://www.youtube.com/watch?v=E0iURpTYvLk
https://youtu.be/I.058adPnp-oc


1- QUAL GATO VOCE MAIS GOSTOU NA HISTÓRIA?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2- QUANTOS GATOS TÊM NA HISTÓRIA?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3- QUAL COR DE GATO VOCÊ MAIS GOSTOU?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4- QUAL DELES VOCÊ ACHA QUE FOIO MAIS ARTEIRO?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ÀREA: Artes Visuais; fazer Artístico.



CONTEÚDO: Elementos da Sintaxe Visual e Pintura com Construções Tridimensionais.

OBJETIVO: Viver processos de criação exercitando a imaginação, ousadia e pesquisa.

DESENVOLVIMENTO: Essa atividade tem como objetivo o treinamento da coordenação
motora fina e grossa e p processo de criação da criança. • O aluno precisará da ajuda de
seus familiares ou responsáveis para realização desta atividade. • O familiar/ responsável
deverá providenciar os seguintes materiais para a criança: ➢ Vídeos da atividade de
Português; ➢ Tesoura; ➢ Cola; ➢ Carinhas dos gatos para recortar; ➢ Giz de cera; ➢
Folha de Registro Grande. • O responsável deve assistir novamente ao vídeo do gato xadrez
com a criança, mas agora vamos nos divertir um pouquinho mais, ajude a criança a recortar
as carinhas dos gatos e peça que ela as pinte conforme as cores do vídeo do gato xadrez, e
em seguida ela deverá colar na folha de atividades grande todos eles na mesma folha e
enquanto faz isso ela deve fazer novamente a contagem oral reforçando o exercício de
matemática.

REGISTRO: Vídeo/ Foto / Desenho na Folha Grande de Atividade (ATIVIDADE DE ARTES)

ÀREA:Matemática. Números.

CONTEÚDO: Contagem Oral em Contextos Diversos.

OBJETIVOS: Reconhecer o Sistema de Numeração e a importância cultural deles; Ampliar e
aprofundar os conhecimentos de números.

DESENVOLVIMENTO: QUANTOS GATOS? Essa atividade tem como objetivo o reforço em
relação a contagem numérica em diferentes textos. O aluno precisará da ajuda de seus
familiares ou responsáveis para realização desta atividade. O responsável deverá assistir
novamente ao vídeo do gato xadrez com a criança agora colocando o foco na contagem da
quantidade de gatos que aparecem na história.



REGISTRO: No espaço abaixo, a criança pode fazer o desenho dos gatos ou do gato de que
mais gostou.



ÀREA: Cultura Corporal. Brincadeiras de Criação de Formas Artísticas.

CONTEÚDO: Descobrir diferentes formas para criar movimentos com o corpo.

OBJETIVO: Vivenciar experiências diferentes de ações corporais ampliando o repertório de
brincadeiras e a construção de regras sociais

DESENVOLVIMENTO: VOCÊ SABE FAZER? Essa atividade tem como objetivo a ampliação das
brincadeiras no cotidiano da criança e o aprendizado de regras as interações com seus
demais. O aluno precisará da ajuda de seus familiares ou responsáveis para realização
desta atividade. O responsável deverá assistir ao vídeo com a criança e praticar com ela a
imitação dos diversos animais.

Vídeo: “Imitando os animais”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=xdIH5ynWKM4

REGISTRO: Faça um vídeo ou tire fotos da criança imitando os bichos.

https://www.youtube.com/watch?v=xdIH5ynWKM4

