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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 

A Rosangela 13/09/21 a 17/09/21  
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Nome próprio. 

Objetivo: Identificar a inicial do nome em contextos diversos. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Pintura mágica – Inicial do nome.  

 

Para realizar essa atividade vamos precisar dos seguintes 
materiais: 

 - Papel sulfite 

 - Tinta ou giz de cera 

 - Fita crepe ou durex 

 - Tesoura.  

 

Passo a passo: 

 1 - Cole pedaços de fita crepe no papel para compor a letra inicial do nome da criança.  

 2 - Peça para a criança pintar a folha o mais colorido possível. Para quem optar pela tinta, vale 
pintar com as mãos, usar pincel, esponja ou outro material disponível em casa. 

3 - Quanto mais colorido, mais interessante ficará o efeito final. O segredo é deixar secar bem 
a tinta. 

 



1 
 

 4 - Depois, peça para a criança retirar a fita crepe bem devagar. Em geral, esta fita sai com 
mais facilidade que qualquer outra. Mesmo assim, é preciso concentração para não 
desmanchar o nome, nem rasgar o papel.  

Tudo pronto!! 

Temos um lindo trabalho com a inicial do nome da criança!!  

               

                       

REGISTRO: A atividade realizada pela criança. 

 

ATIVIDADE 2 

Área: Artes (Materialidade) 

Conteúdo: Ferramentas, matérias e suportes variados.   

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

(tradicionais ou alternativos) na realização de trabalhos artísticos.   

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Pintura surpresa 

 

https://youtu.be/5L8HKTuPaZ0 - Borboleta mágica 

https://youtu.be/5L8HKTuPaZ0
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Passo a passo: 

 

1 - Separe uma folha branca e tinta guache de várias cores. 

2 - Dobre a folha ao meio para marcar o centro. 

3 - Abra a folha e oriente a criança para que coloque um pouco das tintas no centro da folha.  

4 - Quando a criança terminar, dobre novamente e passe a mão na parte externa da folha para 

espalhar bem a tinta.  

5 - Agora, abra a folha e veja uma linda pintura aparecer. 

Deixe secar!!  

 

No final, desenhe o contorno de uma 

borboleta na pintura, recorte e prenda com 

durex em um palito como mostra o link 

acima sugerido.  

Deixe a criança brincar e dar asas a sua 

imaginação. 

Divirtam-se! 

 

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

Área: Matemática 

Conteúdo: Contagem e leitura de números. 

Objetivos: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-

os em diferentes contextos. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Vamos aprender a contar com Mariana? 

Ouvir, cantar e contar nos dedinhos com ajuda da família 

Link: https://youtu.be/orxxp-3gBiE - Mariana (Galinha pintadinha) 

https://youtu.be/orxxp-3gBiE


1 
 

 

  

Agora, vamos contar aqui? 

Com pedaços de papelão vamos confeccionar 

cinco círculos, colocar os números de um a 

cinco e com prendedores de roupa vamos 

representar a quantidade que se pede.  

 Ao lado imagem ilustrativa da atividade. 

 

 

Obs* Inicie a atividade pelo numeral 1 e assim por diante. 

Fale os números em voz alta, peça para a criança repetir e pegar a quantidade de prendedores 
correspondente ao número. Caso a criança tenha dificuldade em manipular os prendedores, 
ensine como se faz. 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 4 

Área: Cultura Corporal 

Conteúdo: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais. 

Objetivos: Ampliar o repertório de brincadeiras, desenvolver o equilíbrio e a 

concentração.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Jogo do Pinguim: 

Coloque um balão entre os joelhos da criança, estipule um caminho para que ela ande sem 
deixar o balão cair. Deixe a brincadeira mais interessante com obstáculos. Se o balão cair ela 
recomeça o caminho. 

Coloque uma música infantil que a criança goste para alegrar a brincadeira. 

.  
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IMPORTANTE:  

O acompanhamento de um adulto 
é fundamental. Nunca deixe 
crianças pequenas brincarem com 
bexigas sem supervisão. 

 

 

 

 

REGISTRO: Registre como foi a brincadeira por meio de um desenho. 

 

Até a próxima aula. 

Beijinhos  

 

 


