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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: MATEMÁTICA  

A GALINHA DO VIZINHO.  

- Área: Matemática  

- Conteúdo: Contagem oral em diversos contextos.  

- Objetivo: Contar oralmente os números.  

- Ação: Pedir para a criança mostrar e falar aonde ela vê números no seu dia-a-dia.  

- Exemplos: relógios, celular, calendário, notas de dinheiro, etc. 

     

2° MOMENTO: Cantar para a criança a música da galinha do vizinho, bota ovo amarelinho.  

Bota 1, bota 2, contar até 10 representando a quantidade com o dedo. 

- REGISTRO: Pedir que a criança desenhe numa folha de sulfite a galinha e seus 10 ovos. 

 

 ATIVIDADE 2: CULTURA CORPORAL  

- Área:Cultura corporal  

- Conteúdo: Arremesso  

- Objetivo: Aceitar desafiar-se corporalmente, buscando novas possiblidades de destrezas para si. 

- Ação: Com giz ou pedaço de tijolo o adulto deverá desenhar vários círculos um dentro do outro. Depois 

deverá numerar valendo 10 o círculo maior, 20 o próximo  e 30 o círculo do centro.  
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2°MOMENTO: O adulto deverá ajudar a criança á fazer uma bola com sacola plástica ou meia velha e 

areia. 

3° MOMENTO: Posicionar a criança á uma distância que o adulto demarque no chão, onde ela consiga 

arremessar a bola no alvo. Poderão participar da brincadeira adultos e crianças.  

Ganha quem marcar mais pontos.  

- REGISTRO: Através de fotos ou vídeos. 

 

ATIVIDADE 3: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE  

- Área: Ciências da Sociedade  

-Conteúdo: Pertencimento a um grupo familiar e suas diferenças e vínculos afetivos/ diferenças individuais, 

étnicas, culturais e valores morais.  

- Objetivo: Analisar e julgar as atitudes dos personagens da história infantil quanto ao que é certo e o que é 

errado; Perceber a diversidade de dilemas morais e compreender a finalidade de cada um; Experienciar 

momentos de observação sensível do mundo com todos os sentidos.  

- Ação: 

1° momento: leia a história da Galinha Ruiva- colocar link por favor  

 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=7PbUsyPiC0g 

                                 A GALINHA RUIVA 

 

Em seguida faça as seguintes perguntas à ela: 

• Você sabe o que é certo e o que é errado? 

• Você acha que o porco, o gato e o rato agiram de maneira certa ou errada ao não ajudar a galinha em todo 

processo para fazer o pão? Porque? 

https://www.youtube.com/watch?v=7PbUsyPiC0g
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• E a galinha você acha que ela agiu de maneira certa ou errada ao não querer dar um pedaço de pão aos seus 

amigos? Porque? 

• Você acha certo falar quando um adulto ou seu amigo já está falando? Porque? 

• O que você faria se visse alguém fazendo alguma coisa errada? Porque? 

• Explicar para à criança que ela deve sempre respeita e ouvir o que os adultos estejam falando com ela. 

 

- REGISTRO: Pedir que a criança desenhe numa folha de sulfite os personagens da história.  

 

ATIVIDADE 4: MÚSICA  

  CIRANDA, CIRANDINHA  

- Área: Música  

- Conteúdo: Gêneros musicais – jogos coletivos que envolvam brincadeiras infantis às quais possuem a 

relação de ações corporais como motivo principal. 

- Objetivo: Ampliar o conteúdo musical da criança com produções de diferentes sonoridades. 

- Ação: Formar uma roda com as pessoas que moram na casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8JU4Q7hKe8 

CIRANDA CIRANDINHA 

 

 

 

Agora cantar canções junto com a criança. O adulto deverá cantar às canções de roda que ele conhece como: 

CIRANDA, CIRANDINHA..., roda, roda, roda, pé, pé, pé entre outras. 

- Girar a roda para à direita e à esquerda.  

- REGISTRO: Através de fotos ou vídeos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8JU4Q7hKe8

