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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 26/07/2021 a 30/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gêneros textuais (Quadrinhas)                 

Objetivos: Promover a diversão, o prazer e a tenção ao ouvir e recitar quadrinhas. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 
 

Você já ouviu falar ou já brincou com quadrinhas? Mas afinal, o que é uma quadrinha?  

Quadrinha é uma brincadeira com palavras, tipo um poema popular composto por versos 

curtos e simples sobre assuntos diversos e com rimas fáceis de memorizar. 

É uma narrativa passada de geração para geração, os mais velhos contam para os mais 

novos.  

Vamos brincar?  

O adulto responsável pela atividade deverá ler, várias vezes, a quadrinha para a criança com 

ênfase e ritmo. Assim, a criança vai observando o tom de voz, harmonia e expressão corporal 

do adulto. Depois de memorizado, a criança deverá declamar para toda a família.  

 

Leitura de hoje... quadrinha.  

https://youtu.be/EjXrh12td80  

Assista o vídeo acima junto com seu 

filho(a).  

.  

https://youtu.be/EjXrh12td80
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No final, ajude a criança a montar o nome em uma folha de sulfite, como mostra a imagem 

abaixo. 

 

 

Registro: A atividade de recorte e colagem do nome realizada pela criança.  

 

ATIVIDADE 2    

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 fazer uma linda flor.  

PASSO A PASSO 

1- Desenhe o contorno da mão da criança em papel colorido e recorte. 

2- Ajude a criança a colar em uma folha de sulfite. 

3- Complete o desenho com as folhas e o caule.  

 

Recorte e Colagem: Artes com as mãos!! 

Simples, rápido fácil.  
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REGISTRO: A atividade de recorte e colagem realizada pela criança.  

 

ATIVIDADE 3 

Área: Música 

Conteúdo: Canções folclóricas 

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

A música está presente na infância através das canções populares que 

embalam a criança desde o nascimento até a idade adulta despertando o 

coração e a mente.  

Vamos conhecer e cantar algumas dessas canções?  

Depois, só escolher a que mais gostou e cantar para toda a família. 

 

https://youtu.be/gvzA9NCUsMY (Alecrim Dourado)  

https://youtu.be/PpKTlVMg_ZQ  (O cravo e a Rosa)  

https://youtu.be/g9bDvmJBLPQ (Onde está a 
margarida?) 

 

https://youtu.be/gvzA9NCUsMY
https://youtu.be/PpKTlVMg_ZQ
https://youtu.be/g9bDvmJBLPQ
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Divirtam-se!! 

REGISTRO: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

           

ATIVIDADE 4 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Plantas (Flores) 

Objetivos: Perceber diferenças entre as flores quanto ao tamanho, cor e forma. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Vamos falar sobre as flores?  

Você sabia? 

 
Na natureza, a flor é um dos elementos que mais atrai nossa atenção, seja por suas formas, 
cores ou perfumes. No entanto, ela tem uma função especial para as plantas: a reprodução. 
Para entender melhor, é nelas onde ocorre a produção de células reprodutoras masculinas e 
femininas e mais tarde o surgimento do fruto e da semente. 
 

 

Vamos lá? 
Assista os links abaixo junto com seu filho(a). 
 
https://youtu.be/EfVmLO0y0AU (Mundo Bita- Flora) 
 
https://youtu.be/AzLUrmhBJkA (Palavra cantada - Plantas) 

 

https://youtu.be/EfVmLO0y0AU
https://youtu.be/AzLUrmhBJkA
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Converse com seu filho(a) e explique que a flor é uma parte da plantinha. 
As partes das plantinhas são as raízes, as folhas, o caule, as flores e frutos. E para as 
plantinhas viverem, cada parte tem que fazer o seu trabalho. 
No nosso mundinho temos muitas flores de tamanhos, cores e formatos diferentes.  
 
Em seguida, leve a criança para uma área verde, quintal, praça, rua, um lugar onde ela possa 
observar as plantas. Mostre a ela os diferentes tipos de flores existentes nesse ambiente. 
Depois, recolha elementos soltos encontrados na natureza, como mostra a figura abaixo, para 
que a criança crie seu desenho. 
 
 

Vamos desenhar flores? 

 

  REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

Um grande abraço bem apertadinho e boa atividade! 

                     Professora Rosangela 

 

 

 

 

  

 

 

 


