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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 

A Rosangela 30/08/21 a 03/09/21  
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Parlenda (Nome próprio) 

Objetivo: Reconhecer seu próprio nome e o nome de seus familiares. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

A família é a maior inspiração para as crianças. Portanto, é o primeiro exemplo de comportamento 
que elas têm e as relações familiares são muito importantes para seu desenvolvimento. Saber o 
nome dos membros da família e saber quem são, significa pertencer a algo importante. 

Por isso, de forma divertida, vamos conhecer o nome dos membros da família e fortalecer os 
laços afetivos.  

Parlenda - A lagarta pintada. 

 

Link: https://youtu.be/cu0OoJfXC9U  

Após assistir ao vídeo com a criança, monte 

uma roda com as pessoas da família. Vamos 

reproduzir a brincadeira cantada, substituindo o 

nome dos personagens da história pelo nome 

das pessoas na roda. 

 

 

Dessa forma, estaremos estimulando a criança a reconhecer o nome das pessoas da 
família.  

Em seguida, pesquise e recorte em jornais, revistas, livros ou panfletos as letras do 
nome da criança e monte no espaço abaixo.  

 

 

https://youtu.be/cu0OoJfXC9U
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Lagarta pintada 

Quem foi que te 
pintou? 

Foi ________________ 
   Que por aqui passou!! 
 

                       

REGISTRO: A atividade realizada pela criança. 

 

ATIVIDADE 2 

Área: Matemática 

Conteúdo: Formas geométricas. 

Objetivo: Explorar e identificar formas geométricas. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Agora, vamos montar a lagartinha com pequenos círculos? 

Para representar o corpinho da lagarta, ajude a criança a desenhar bolinhas 

no papel ou recorte círculos coloridos e deixe a criança montar como mostra a imagem abaixo. 

Pergunte: Como será a lagartinha? Grande ou pequena?   

Depois, conte as bolinhas com a criança e não esqueça de completar o rostinho e as patinhas 

da lagarta.  
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A lagarta pintada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: A atividade 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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Quem sabe brincar de batata quente? 

Ainda não? 

Então, assista ao vídeo abaixo e veja como se faz.  

Link: https://youtu.be/gF8ZBF0cg4Y  (Quintal da 
cultura) 

https://youtu.be/gF8ZBF0cg4Y
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Vamos precisar de uma bola para a brincadeira. Caso não 
tenha, faça uma bola de meia. 

Com a bola pronta é hora de brincar. 

 

 

 

Soltem a imaginação!!                                            

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:  

 

Link: https://youtu.be/t1j2TTSAUsE 

(Metamorfose da borboleta) 

Link: https://youtu.be/55tPMp1K58E 

(Borboletinha tá na cozinha) 

 

Jogo da memória  

(fases da borboleta) 

. 

 

 

 

https://youtu.be/t1j2TTSAUsE
https://youtu.be/55tPMp1K58E
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Obs* Recortar e colar as imagens acima em uma cartolina ou papel cartão. 

Depois, só brincar!   

REGISTRO: Através de foto ou vídeo.  

 

Até a próxima aula. 

Beijinhos  

 

 


