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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 

A Rosangela 23/08/21 a 27/08/21  
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero textual (Parlendas) 

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

situações comunicativas. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Você sabia? 

Parlendas são um conjunto de palavras inseridas em brincadeiras antigas que fazem parte 
do Folclore Brasileiro. Geralmente são pequenos versinhos, com palavras que podem rimar 
ou não, proporcionando às crianças divertimento e aprendizagem. 

Vamos conhecer a parlenda da galinha do vizinho que bota ovo amarelinho? 

Link: https://youtu.be/xpQgZV8Lc84  

 

 

 

https://www.bigmae.com/categoria/brincadeiras/
https://youtu.be/xpQgZV8Lc84
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Após assistir o vídeo junto com a criança, o adulto deverá fazer a leitura da parlenda acima.  

A criança deverá acompanhar a leitura repetindo o versinho. Depois, vamos recriar a história 

da Parlenda com ilustrações que serão feitas pela criança carimbando a mão para representar 

a galinha e a ponta dos dedos para representar os ovos. 

Passo a passo: 

A palma da mão deverá ser toda pintada na cor amarela.  

Feito isso, o próximo passo é carimbar a mão em uma folha. 

Enquanto seca, vamos carimbando os dedos que serão os ovos. 

Pergunte: 

Quantos ovos botou a galinha do vizinho? Você sabe o 

que é um vizinho? Qual a cor dos ovos? 

Não esqueça de realizar a contagem. Depois de secar a 

tinta é só usar a imaginação e desenhar os olhos, as asas 

e os pés. Utilize o que tiver em casa como lápis de cor, giz 

de cera, papel para fazer colagem e divirta-se. 

                        

 

 

REGISTRO: A atividade realizada pela criança. 

 

ATIVIDADE 2 

Área: Matemática 

Conteúdo: Contagem oral em contextos diversos. 

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

em diferentes contextos. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo abaixo.  

 Link: https://youtu.be/VVDhxLG5RoU  (A galinhazinha)  

 

 

 

https://youtu.be/VVDhxLG5RoU
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Agora, vamos contar na caixa de ovos? 

Divertidamente, vamos contar os ovinhos da galinha na caixa de ovos. Para representar os 

ovos, ajude a criança a fazer bolinhas com papel amassado ou massa de modelar. Coloque-os 

na caixa e incentive a criança a contar conforme pede a parlenda ou como mostra o vídeo 

acima. 

Recadinho importante: 

* Não esqueça de higienizar a caixa de ovos borrifando álcool 70 antes de iniciar a brincadeira.  

* Deixe secar!  

 

 

   

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Quem gosta de brincar de amarelinha? 

Chame a família toda!!  

https://youtu.be/Nk6x6LTp92w (Aprendendo a pular amarelinha).  

https://youtu.be/Nk6x6LTp92w
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                                                       Assista ao vídeo acima junto com a criança. 

Desenhe uma amarelinha no chão do quintal com carvão ou 
giz. 

Importante: 

Como essa turminha é formada por crianças pequenas, 
nesse momento, não vamos introduzir as regras da 
brincadeira. Vamos apenas aprender a pular corretamente 
trabalhando equilíbrio e coordenação. Em outro momento, 
quando as crianças já dominarem essas habilidades, 
poderemos inserir as regras.   

 

 

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 4 

Área: Ciências da natureza 

Conteúdo: Seres vivos 

Objetivos: Reconhecer-se como ser vivo a partir da compreensão da existência de 

outros seres vivos. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

As diferentes formas de nascer dos animais. 

Converse com a criança. 

Nós seres humanos e alguns animais, nascemos da barriga da mamãe e outros animais, 

nascem de ovos que suas mamães põem. Como por exemplo, as aves.  

Assista ao vídeo junto com a criança. 

Link: https://youtu.be/ZjPEarHK5rI  

Mundo Bita: Lá no galinheiro. 

 

Ciclo da vida da galinha 

https://youtu.be/ZjPEarHK5rI
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Recorte as imagens abaixo e monte a linha do tempo do ciclo da vida da galinha em uma folha 

de papel sulfite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

REGISTRO: A atividade de colagem realizada pela criança. 

 

Até a próxima aula. 

Beijinhos  

 

 

 
 

 

  


