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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 19/07/2021 à 23/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Leitura como entretenimento e estímulo ao comportamento leitor.  

Objetivos: Interpretar texto, relatando e argumentando sua compreensão sobre os 

personagens e enredo da história. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 
 

Qual a importância da leitura na educação infantil? 

A literatura desperta diferentes habilidades nas crianças, como a linguagem, ampliação de 

vocabulário, criatividade e a descoberta do mundo imaginário. Por isso, é necessário que a 

criança se familiarize com os livros desde o seu primeiro ano de vida. 

Além do mais, as histórias infantis apresentam diferenças entre culturas e indivíduos, ensinam 

a lidar com algumas questões de forma ética e ajudam a trabalhar as emoções. 

 

E a história de hoje é... 

https://youtu.be/v6r9UEDHsPU - Turma da 

Mônica em: João e o pé de feijão. 
 

Assista o vídeo acima junto com seu filho(a) ou 

realize a leitura do livro disponível em PDF no 

grupo de pais. 

Em seguida, ajude a criança a recontar a história 

com suas palavras. 

 

 

        Depois, a criança deverá desenhar a parte da história que mais gostou.  

https://youtu.be/v6r9UEDHsPU
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Deixe a criança desenhar livremente, ou seja, sem 

direcionar os traços. 

Não esqueça de escrever o nome da história no papel 

onde será feito o desenho da criança. 

 

 

Registro: O desenho da criança.  

 

ATIVIDADE 2    

Área: Artes 

Conteúdo: Construções tridimensionais. 

Objetivos: Explorar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais na construção 

do fazer artístico. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Nessa atividade, vamos fazer o castelo do gigante da história com rolo de papel higiênico e 

papelão. 

Segue abaixo link de apoio: 

 https://youtu.be/PG8faR7JOsM - Passo a passo... simples, rápido e fácil.  

              

 

REGISTRO: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 3 

Área: Matemática 

Conteúdo: Número (Contagem oral) 

Objetivos: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números. 

https://youtu.be/PG8faR7JOsM


1 
 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

A utilização dos jogos na educação infantil favorece o desenvolvimento e a aprendizagem, pois 
através deles a criança obtém atenção, concentração, memorização e compreensão do 
conteúdo. 

Adivinhe se puder!! 

 

Passo a passo 

Você vai precisar de 2 ou mais copos de plástico e alguns 
feijões que serão escondidos. 

Para brincar, são necessários pelo menos 2 jogadores. 

Por sorteio, define-se quem deverá iniciar o jogo. 

Esconder a quantidade de feijão desejada o copo virado 
para baixo.  

Uma vez escondido, a criança deverá trocar os copos de lugar com cuidado para não aparecer 
diante do olhar do outro jogador. 

O copo do meio para a direita, o da direita para a esquerda e assim por diante. Mexer bem e 
pedir para o adversário adivinhar onde está. Se o adversário acertar, deverá contar os feijões 
encontrados. Caso não acerte, troca-se os jogadores de posição. 

Divirtam-se!! 

REGISTRO: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

           

ATIVIDADE 4 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Seres vivos (Plantas) 

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

outros seres vivos. 

 - Observar e acompanhar a germinação de sementes. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Plantar feijão no copo é uma atividade muito antiga. 

A germinação do feijão em algodão é uma forma simples e prática de ensinar as crianças a 
observar as fases do crescimento de uma planta. O feijão cresce muito rápido e de forma rasa, 
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que então possibilita a observação completa de todas as fases de crescimento de uma 
semente. 

Regar e cuidar da sementinha é importante para o bom desenvolvimento da planta.  

Vamos lá?  

Passo a passo de como plantar feijão no algodão com as crianças de maneira divertida. 

 

1. Diga para a criança que vocês farão isso juntos. 

2. Molhe o algodão na água. 

3. Peça para a criança colocar o algodão úmido no fundo 
do copo. 

4. 'Plante' o feijão no algodão. 

5. Escolha um local bem iluminado.  

6. Molhe o feijão sempre que necessário. 

 

    

Depois de crescida, só passar para um 1 vaso ou plantar na terra. 

Colher os frutos é sempre muito gostoso.  

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

Um grande abraço bem apertadinho e boa atividade! 

Professora Rosangela 

 

 

 


