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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 

A Rosangela 20/09/21 a 24/09/21  
   

NOME DO ALUNO:  

 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero textual - Poema 

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

                 - Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

A poesia é uma forma de ler encantadora para a criança. Através dela podemos viajar no 
mundo da imaginação e das rimas. 

 A estação mais florida do ano 

chegou!!  

E as borboletas vieram saudar a 

primavera. 

Link: https://youtu.be/SMoen4GtAVU - (As 
borboletas).  

Assista ao vídeo acima junto com a criança e em seguida, leia o poema abaixo.  

Pergunte:  

De que cor são as borboletas que aparecem no poema? 

Quantas borboletas aparecem no poema? Conte com a criança, uma a uma, pausadamente. 

E qual dessas cores você gosta mais?  

https://youtu.be/SMoen4GtAVU
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POEMA  

 

 

REGISTRO: Desenhar e pintar as borboletas com as cores do poema. 

 

ATIVIDADE 2 

Área: Artes 

Conteúdo: Percepção sensorial. 

Objetivo: Experimentar diferentes sensações proporcionadas pela manipulação de 

materiais e suportes diversos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

A proposta para a atividade dessa semana é fazer tinta de gelo.  

 



1 
 

Brincar com gelo é uma 

atividade sensorial interessante 

para desenvolver os sentidos. 

Apesar de simples, a criança 

poderá sentir a temperatura, 

observar o derretimento do gelo e 

perceber as diferentes cores.  

 

 

 

 

 

 

 

Tudo pronto! 

Só deixar rolar a imaginação e fazer um lindo desenho congelante.  

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 
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ATIVIDADE 3 

Área: Música 

Conteúdo: Canções populares. 

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

- Reconhecer cores ao reproduzir gestos realizados pela professora ao som da música. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Você já reparou como as crianças adoram as cores? No entanto, se você parar para pensar, a 
cor é um conceito abstrato. Para a criança conseguir distingui-las corretamente, é preciso o 
acúmulo de várias experiências. Então, através da música vamos proporcionar à criança mais 
esse aprendizado de forma divertida.   

 Vamos cantar? 

Link: https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg  (O patinho 
colorido) 

 

 

 

Após assistir ao vídeo com a criança, separe objetos do dia a dia nas cores dos patinhos para 

realizar a brincadeira.  

Como se brinca? 

Nessa atividade a professora Rosangela gravou um vídeo juntamente com as crianças do 

ensino presencial para ensinar como se faz.  

Famílias, acessem lá no grupo de pais!! 

Divirtam-se! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg
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ATIVIDADE 4 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: Ambiente e natureza.  

Objetivo: Observar as transformações que decorrem das interações e da intervenção do 

ser humano nos ambientes e na natureza. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

 

Dia da árvore 

Você sabia? 

 
O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a 

conscientização a respeito da preservação desse bem. 
 

Quem nunca aproveitou uma sombra ou fez um piquenique embaixo de uma árvore? 
 

As árvores são responsáveis por proteger os solos e nascentes da luz solar, realizar a 
manutenção do ar e da umidade, além de servirem como fonte de alimento e abrigo para 

diversas espécies de animais. Contudo, temos acompanhado de perto as consequências da 
exploração humana, que por meio do desmatamento e das queimadas, impactam o equilíbrio 
de ecossistemas, levando muitos animais à extinção e à uma série de problemas ambientais. 
Por meio do incentivo às atitudes mais conscientes e de ações de educação ambiental, ainda 

temos uma chance de propagarmos a importância de nosso bem mais precioso. 
Faça sua parte! 

 

 

Ensinar as crianças a amar a natureza é um passo muito importante para preservar o futuro do 

nosso planeta.  
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Link: https://youtu.be/zelEAF6E3ZM - 
Essa árvore tão bonita... 

 
 
        

 

 

 

 

Arte com folhas: Colagem 

Nesta atividade, vamos recolher algumas folhas, aproveitando que geralmente caem muitas 

pelo chão nessa época do ano e montar uma linda árvore.  

 

 Passo a passo para a atividade: 

1. Com um lápis, faça o desenho do tronco de uma árvore no papel.  
2. Use todo o papel e faça galhos e ramificações na árvore. 
3. Pinte o tronco e os galhos com tinta ou giz de cera. 

4. Cole as folhas na árvore. 

 

 

 

 REGISTRO: A atividade realizada pela criança. 

Até a próxima aula. 

Beijinhos  

 

 

https://youtu.be/zelEAF6E3ZM

