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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE  08/03/2021 a 12/03/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 

Atividade 1:  

 

● Área: Ciências da Sociedade  

● Conteúdo: Relações Sociais e de Trabalho.  

● Objetivo: Desenvolver a noção de que o trabalho é um meio de subsistência para suprir as necessidades. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

QUEM AJUDA EM CASA? 

O adulto deverá conversar com a criança sobre o seu trabalho.  Perguntar se ela sabe no que pai, mãe, tio, 

tia, vó, vô trabalham. Se ela sabe o nome da profissão de cada um. Qual a importância do trabalho nas 

nossas vidas? Porque precisamos trabalhar? 

- Falar também da importância do trabalho feito em casa (doméstico). Que podem ser por homens / 

meninos e mulheres/ meninas podem e devem ajudar nas tarefas de casa. 

- Agora vamos brincar um pouco. Usando roupas, fantasias, brinquedos à criança poderá brincar da 

profissão que quiser. Os adultos também podem participar da brincadeira.  

● Registro: Através de fotos ou vídeos. 
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ATIVIDADE 2: 

 

● Área: Música  

●Conteúdo: Fontes sonoras-corpo: elementos da natureza e do cotidiano.  

●Objetivo: Explorar e identificar fontes sonoras discriminando timbres.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

QUE SOM É ESSE? 

Nossa brincadeira começa na área externa da casa, escute os ruídos do ambiente. Chamar a atenção das 

crianças aos sons ao seu redor como: canto de pássaros, buzinas, ruídos de motor, pessoas conversando, 

etc. Pergunte às crianças o que elas escutam e se todos os barulhos são iguais.  

- Agora vamos brincar de adivinhe qual é o som. 

O adulto deverá vendar os olhos da criança e pedir que ela fique sentada. O adulto deverá produzir sons 

como:bater palmas, fechar uma porta, abrir uma janela, bater uma colher na outra, enfim sons que a 

criança possa reconhecer e dizer qual é.  

- Alunos detetives:o adulto irá fazer sons pela casa e a criança deverá identificar de onde vêm o som e ir 

até o local.  

●Registro: Através de fotos ou vídeos. 

 

      

 

ATIVIDADE 3: 

 

● Área: Artes Visuais  

● Conteúdo: Ferramentas: giz de cera, lápis de cor, folhas de árvores ou plantas de diferentes formas e 

tamanhos, folha de sulfite e tinta guache (opcional). 
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●Objetivo: Experimentar, explorar e se apropriar de diversos suportes na realização de trabalhos 

expressivos.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

- Observar, identificar e coletar em ambientes externos, quintal ou jardim, folhas verdes e secas de 

diferentes formas e tamanhos.  

- Colocar as folhas embaixo do papel sulfite e passar o giz de cera ou lápis de cor por cima. 

Se você tiver tinta guache poderá passar nas folhas e carimbar na folha de sulfite.  

● Registro: impressão das folhas feitas com giz de cera ou lápis de cor no papel sulfite.  

 

ATIVIDADE 4: 

  

● Área: Língua Portuguesa: 

● Conteúdo: nome próprio  

● Objetivo: Mobilizar a atenção da criança para fonemas (sons) e grafemas (letras). Conhecer e 

reconhecer as letras do seu nome e sua escrita.  

● Conteúdo: 1º momento: Um adulto deverá escrever com letras maiúsculas e em papéis separados as 

letras do alfabeto.  

                      Juntamente com a criança colocar as letras em ordem alfabética. Em seguida faça a leitura 

algumas vezes com a criança.  
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                        2° momento: O adulto deverá escrever o nome da criança em uma folha de sulfite. Pedir 

que à criança procure no alfabeto recortado as letras que formam o seu nome, colocando-as embaixo da 

escrita do nome. 

● Registro: Colar as letras do seu nome embaixo do nome escrito na folha de sulfite.  

 

 

 

 

 


