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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 05 a 08/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: Animais domésticos e silvestres. 

Objetivos: Reconhecer como ser vivo a partir da compreensão da existência de outros 

seres vivos. 

- Identificar os animais domésticos e animais silvestres e suas diferenças. 

Ação: Assistir junto com a criança o vídeo: Animais domésticos e animais silvestres, 

https://www.youtube.com/watch?v=djmTQzAKdo0 

 

 

➢ Depois de assistir ao vídeo converse com a criança sobre os animais domésticos e 

selvagens. 

➢ Explique para a criança que os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, 

podem se reproduzir e morrem. 

➢ Pergunte para a criança se ela entendeu a diferença entre animais domésticos e 

selvagens? Quais animais podemos ter em casa? Onde vivem os animais 

silvestres? 

➢ Após as respostas da criança mostre imagens de animais e explique as diferenças 

entre eles. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djmTQzAKdo0
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- Animais domésticos são aqueles que podem viver na nossa casa, no nosso quintal 

ou perto de nós sem nos causar mal. Fale para a criança que esses animais 

precisam ser alimentados por nós e devem receber muito carinho e não serem 

maltratados de forma alguma. Alguns nos fornecem alimentos como ovos, leite e 

etc. 

 

 

ANIMAIS SILVESTRES 

 

 
- São aqueles animais que não podem ser domesticados e por isso devem viver 

onde nascem (matas, florestas, rios ou no mar). Eles vivem livres e soltos na 

natureza onde encontram formas de se alimentar e sobreviver sozinhos, sem 

precisar que se cuide deles. 
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➢ Agora peça para o seu desenhar no quadro abaixo qual animal doméstico e 

selvagem ele mais gosta. 

 

Animal doméstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animal selvagem 
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REGISTRO: Através da atividade acima. 

  

 

ATIVIDADE 2: CORPORAL 

 

Área: Corporal  

Conteúdo: Movimento através da música e dança. 

Objetivos: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações 

corporais de natureza lúdica, artística e de destreza por meio de apropriação. 

Ação:  Imitando os bichos  

- Hoje vamos nos movimentar imitando os bichos. Segue o link da música:  

- Música: Imitando os animais- Palavra Cantada 

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

 

 

 - Assista ao vídeo quantas vezes quiser e depois é só dançar imitando os 

bichos que estão na música. 

 

Registro: Papai ou mamãe deverão filmar a dança e enviar para a professora. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA
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ATIVIDADE 3: MATEMÁTICA 

 

Área: Matemática 

Conteúdo: Noções de dimensão. 

Objetivos: Estabelecer relações de dimensão, como tamanho, comprimento e altura por 

meio de comparações entre dois ou mais elementos.  

Ação: Brincadeira de medir altura 

- Hoje vamos medir a altura da criança e seus familiares. 

- Coloque seu filho de frente para um familiar e pergunte: 

> Quem é o mais alto? 

> Quem é o mais baixo? 

- Agora vamos marcar a altura da criança e seus familiares na parede e para isso usar 

barbante. 

> Pegue um pedaço de barbante, meça e corte na altura da criança. Agora faça o mesmo 

com a altura dos adultos. 

> Agora junto com a criança estique no chão ou cole na parede os barbantes para 

comparar os tamanhos. 

 

 

 

Registro: Filmar ou fotografar a criança realizando a atividade. Enviar o vídeo ou foto 

para a professora. 
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ATIVIDADE 4: MÚSICA 

Área: Música 

Conteúdo: Gêneros Musicais 

Objetivos: Ampliar o universo cultural da criança com produções de diferentes 

sonoridades. 

Ação: Músicas com gestos. Segue os link: 

➢ Música: Em cima, embaixo- Palavra Cantada 

https://www.youtube.com/watch?v=BYnoiv9RXgU 

 

 

 

➢ Assista o vídeo quantas vezes quiser até aprender os passos. 

➢ Agora é só colocar o vídeo e seguir os movimentos que a música pede. 

Registro: Através de vídeo da criança realizando a atividade. 

 

BOA ATIVIDADE! Professora Gisele 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYnoiv9RXgU

