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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 12/07/2021 à 16/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: Corpo humano 

Objetivos: Conhecer e nomear as partes do corpo humano. 

- Perceber órgãos do sentido 

Ação: O adulto deverá conversar com a criança sobre as partes do corpo, para que serve 

cada uma. Faça perguntas como: 

- Para que serve os nossos pés? Para que usamos nosso nariz? Para que serve nossas 

mãos? 

2º momento: Pedir que a criança deite no chão e com giz ou uma pedra o adulto deverá 

fazer o contorno do seu corpo. Como na imagem abaixo: 
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➢ Feito o contorno peça que a criança desenhe os elementos do rosto, perguntando 

o nome de cada um e para que servem. 

➢ Quantos olhos nós temos? Para que servem? 

➢  E o nariz para que serve? E a boca? 

➢ Quantas orelhas temos? Para que servem? E os braços? Etc. 

 

 

 

 

 

REGISTRO: Através de fotos ou vídeo da criança realizando a atividade. 

  

 

ATIVIDADE 2: CORPORAL 

 

Área: Corporal  

Conteúdo: Atividades que explorem os espaços por meio de movimentos como: pular, 

saltar e correr utilizando-se do mesmo movimento, variando ritmo e intensidade. 

Objetivos: Deslocar com destreza coordenada: movimento, interação com objetos e 

outros. 

Ação: Na atividade anterior a criança conheceu mais um pouco sobre o seu corpinho! 

Agora é hora de se divertir e movimentar todo o seu corpo! A família toda pode participar 

dessa atividade. 
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- Acesse o link abaixo da música: A turma do Seu Lobato- dancinha do corpo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

 

 

 

 

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

movimentos que estão na música. 

 

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

 

 

ATIVIDADE 3: ARTES 

 

Área: Artes 

Conteúdo: Pesquisa em revistas, fotos de animais e pessoas. 

Objetivos: Desenvolver a observação, atenção, compreensão e criatividade nas formas e 

figuras que nos cercam. 

- Criar e completar as figuras a partir das próprias referências.  

Ação: Recortar de revistas figuras de pessoas e animais. 

> Observar todos os detalhes como: forma, cores e tamanhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c
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> O adulto deverá recortar uma parte da figura (pode ser a cabeça ou corpo) e colar numa 

folha de sulfite. 

 

       

 

> Pedir que a criança complete a figura desenhando a parte que está faltando. 

 

Registro: Através da realização da atividade acima. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: PORTUGUÊS 

Área: Português 

Conteúdo: Expressões e sentimentos, a língua como instrumento de comunicação, ideias 

e decisões, falar e escutar. 

Objetivos: Compreender o uso social da linguagem oral como meio de diálogo. 

- Identificar e expressar sentimentos e sensações. 

Ação: Hoje vamos brincar de fazer careta. A família toda deve participar. 

➢ Assista ao vídeo: CARETAS- Palavra Cantada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIwuB6xIMxc 

https://www.youtube.com/watch?v=XIwuB6xIMxc
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➢ Assista o vídeo quantas vezes quiser. 

➢ Agora é só fazer caretas. 

➢ O adulto pode pedir para a criança expressar sentimentos como: alegria, tristeza, 

medo, sorriso, choro, através das expressões faciais. 

Registro: Através de vídeo da criança realizando a atividade. 

 

BOA ATIVIDADE! Professora Gisele 

 


