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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 

A Rosangela 09/08/21 a 13/08/2021  
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero textual - Receita 

Objetivo: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos, utilizando-os nas diversas 

situações comunicativas. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Você sabia que agosto é o mês do folclore? E o que é folclore, afinal? 

O folclore é um conjunto de atividades culturais preservados por um povo por meio de 
transmissão oral. São mitos, lendas, brincadeiras, danças, comidas típicas, parlendas, 
trava-línguas... e demais costumes tradicionais transmitidos de uma geração para outra. 

É a identidade de povo.  

Vamos conhecer a Lenda da Mandioca? 

Comece a atividade assistindo o vídeo junto com a 

criança.  

Link: https://youtu.be/zSBsJTSX3AE (Turma do 

folclore) 

 

 

Quem gosta de mandioca? Levanta a mão!! 

Agora, vamos aproveitar que está friozinho e fazer uma deliciosa sopa de mandioca junto com 
seu filho(a). Organize a cozinha com antecedência, separando os ingredientes e utensílios. 

Tem criança na cozinha!! 

https://youtu.be/zSBsJTSX3AE
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REGISTRO: Através de foto ou vídeo dessa gostosa experiência. 
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ATIVIDADE 2 

Área: Matemática 

Conteúdo: Número.  

Objetivo: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

  

A atividade de hoje é um quebra cabeça numerado da Lenda da Mandioca. 

Vamos fazer um quebra cabeça em 3 partes. 

 Como fazer? Riscar, recortar e colar em uma folha de sulfite. 

Lembre-se de deixar a criança brincar de montar e desmontar, quantas vezes desejar. 

 

1 2 3 
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REGISTRO: A atividade de colagem realizada pela criança. 

 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Brincadeiras folclóricas. 

Objetivos: Resgatar as brincadeiras folclóricas que fizeram parte da infância de nossos 

pais e avós, valorizando como atividades culturais passada de geração para geração. 

DESENVOVIMENTO DA ATIVIDADE: 

 

Cabra Cega  

Talvez a mamãe ou o papai até já tenham esquecido dessa 
brincadeira, porque são poucos os que brincam por aí. Mas 
quando se começa a brincadeira de Cabra-cega é animação na 
certa.  

Como brincar?  

Escolham um espaço seguro para realizar a brincadeira. Um lugar que não ofereça risco aos 
participantes, ou seja, sem degraus ou rampas, para caso de desequilíbrio. 

Decidam entre si, quem começará sendo a cabra cega. O participante escolhido terá os olhos 
vendados com um lenço ou um outro tecido. Amarre de maneira que tampe os olhos e não 
fique muito apertado.  

Em seguida, gire a criança 2 vezes, de forma lenta, em volta de si mesma e solte-a. Depois, a 
criança tentará pegar os outros participantes que deverão estar por perto “fugindo” da cabra-
cega. Quando conseguir pegar alguém, deverá tentar adivinhar quem é (sem tirar a venda) 
tocando o cabelo, rosto e mãos. 

 A criança que for pega, será a próxima cabra-cega.  
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Agora, pergunte para os mais velhos da família, quais as brincadeiras que mais gostavam de 

fazer na infância.  

Escolha uma e brinquem em família. 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 4 

Área: Artes 

Conteúdo: Ferramentas, matérias e suportes variados.   

Objetivos: Experimentar, explorar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais 

(tradicionais ou alternativos) na realização de trabalhos artísticos.   

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Nessa atividade, vamos reproduzir a rama da mandioca.   

PASSO A PASSO 

1- Use tinta marrom para carimbar as mãos da criança. Outra opção é desenhar o contorno 

da mão em papel marrom. Depois, recortar e colar no papel sulfite.  

2- Ajude a criança a carimbar as mãos. 

3- Oriente a criança a completar o desenho como mostra a imagem abaixo.  

 

Recorte/Colagem ou Pintura: Artes com as mãos!! 

Simples, rápido fácil.  

              

 

                         

REGISTRO: A atividade realizada pela criança. 

 


