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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 15/03/21 a 19/03/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Artes 

Conteúdo: Ferramentas, matérias e suportes variados. 

Objetivo: Experimentar, explorar e se apropriar de diversos suportes na realização de trabalhos 

expressivos.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Ação educativa: O outono está chegando! Para comemorar vamos nos divertir com as crianças e 

aproveitar o dia ao ar livre para observar, identificar e coletar folhas secas de diferentes formas e 

tamanhos. Vamos fazer lindos carimbos com essas folhas! 

Depois de coletadas, é só colocar as folhas embaixo do papel sulfite e passar o giz de cera ou 

lápis de cor pressionando com força por cima.  

Se você tiver tinta guache poderá passar nas folhas e carimbar no sulfite.  

 

                     

 

REGISTRO: O trabalho da criança feito com as folhas no papel sulfite. 

 

ATIVIDADE 2  

Área: Cultura Corporal 

Conteúdo: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais.  
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Objetivo: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de 

natureza lúdica, por meio da apropriação de atividades da cultura corporal. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Ação educativa: Não é possível conhecer o mundo somente pelo pensamento, sem recorrer à 
percepção dos sentidos do nosso corpo. O reconhecimento do mundo que nos cerca depende da 
experimentação desse mundo através dos movimentos que é a principal forma de expressão da 
criança. 

 A atividade de hoje é uma brincadeira bem simples e divertida, onde a criança poderá pular, 
correr e contornar obstáculos. 

 Vamos lá? Separem alguns pares de calçados da criança ou de alguém da família que servirão 
de obstáculos durante o percurso do circuito. Coloque-os enfileirados no chão dando espaços 
entre eles, onde a criança consiga pular, andar ou correr de um lado para o outro. A criança 
poderá ziguezaguear, ida e volta, entre os obstáculos.  Pode-se, ir pulando e voltar correndo até o 
final. 

 Vá aumentando o grau de dificuldade da atividade de acordo com o interesse da criança. 

Criem novos movimentos ou usem objetos, se preferirem. O que vale mesmo é exercitar a 
coordenação motora e a criatividade. 

 

 

 

REGISTRO: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 3 

Área: Matemática 

Conteúdo: Contagem oral em contextos diversos. 

Objetivos: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noção de números, quantificando o mundo 

que nos rodeia. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Ação Educativa: Comece a atividade assistindo ao vídeo (Cinco Patinhos) junto com a criança. 

Incentive a criança a cantar, acompanhando o ritmo da canção. 

 



3 
 

 

https://youtu.be/1zlTwy7iYZc 

  

 

Pergunte sobre os personagens na história da música. Quem são e quantos são? 

Agora, vamos carimbar as mãozinhas com tinta guache, para fazer os cinco lindos patinhos. Conte 

com a criança, pausadamente, conforme for carimbando as mãozinhas. 

Espere secar e ajude a completar com o q falta, ou seja, olhos, bico e patinhas como sugere a figura 

abaixo. 

 

 

REGISTRO: O trabalhinho feito pela criança no papel sulfite. 

 

ATIVIDADE 4 

 Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Fenômeno Climático (Vento). 

Objetivos: Conhecer os fenômenos climáticos do nosso ecossistema e as transformações que 

decorrem de suas interações e da intervenção do ser humano. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Comece atividade assistindo ao vídeo (O diário de Mika) junto com a criança. 

 Depois faça perguntas sobre o tema.  

https://youtu.be/1zlTwy7iYZc
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Por que será que existe o vento? 

Você gosta do vento? Por quê? 

Podemos brincar com o vento? As vezes ou sempre? 

Agora vamos fazer um brinquedo que se chama anel do vento. Podemos construir de várias 

formas: com papel crepom, fitas de cetim, fitas de saco plástico, papelão para fazer o arco ou usar 

argolas de plástico. 

Veja como se faz nas imagens abaixo. E divirta-se com vento! 

 Assista ao vídeo: O diário de Mika (Episódio: O vento é o ar com muita pressa).  

Segue o link: https://youtu.be/ewlgkpiC_zE 

 

 

 

REGISTRO: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

  

  

https://youtu.be/ewlgkpiC_zE

