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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 

A Rosangela 08/09/21 a 10/09/21  
   

NOME DO ALUNO:  

 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero textual - Poesia 

Objetivo: - Promover o prazer e a tenção ao ouvir poesias.  

                 - Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

Semana da Pátria – 7 de setembro. 

Como explicar o que é pátria para a criança?  

 

Hora da conversa 

Esse momento entre pais e filhos estimula o conhecimento histórico e promove o sentimento 
de patriotismo em toda a família. E ao falar com elas sobre o tema, os pais também podem 
fazer uma reflexão de suas próprias atitudes em relação ao todo como cidadãos de direitos e 
deveres. 

Assista ao vídeo abaixo junto com a criança.  

Link: https://youtu.be/m2anuZWlPb0 - Viagem de trem pelo Brasil (Desenho infantil). 

Em seguida, leia a poesia para a criança e comente sobre o nome da nossa pátria, como é 
nossa bandeira, quais são suas cores e quais as belezas do Brasil observadas no vídeo. 

https://youtu.be/m2anuZWlPb0
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Agora, para demostrar nosso amor pela pátria, o 
responsável deverá recortar pequenos corações 
com as cores da bandeira (verde/ amarelo) e 
ajudar a criança colar em uma folha de sulfite.  

 

 

 

REGISTRO: A atividade realizada pela criança. 

 

POESIA 
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ATIVIDADE 2 

Área: Artes 

Conteúdo: Construções tridimensionais. 

Objetivo: Explorar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais na construção do 

fazer artístico. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

A proposta para a atividade dessa semana é confeccionar, com a criança, um chapéu de 

soldado e um pequeno chocalho em comemoração à Independência do Brasil.  

Assista ao vídeo abaixo com a criança e veja como se faz um chocalho decorado com as 

cores do Brasil.  

Link: https://youtu.be/xpzj-IUGls4                                                                        

  

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

https://youtu.be/xpzj-IUGls4
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ATIVIDADE 3 

Área: Música 

Conteúdo: Canções populares. 

Objetivo: Conhecer, apreciar e conceber a música como produto histórico-cultural. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Vamos cantar e dançar marcha soldado?  

Link: https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E 

 

 

 

 

Após assistir ao vídeo com a criança, brincar de marcha soldado acompanhando o ritmo da 

música com um chocalho juntamente com o chapéu feito na aula de artes para enriquecer a 

brincadeira.  

                      

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 

Até a próxima aula. 

Beijinhos  

 

 

https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E

