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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 07/06/21 a 11/06/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Tipos de alimentos (Doce/Salgado – Azedo/Amargo)   

Objetivo: Conhecer e identificar diferentes sabores. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Comer alimentos de várias texturas, cores e sabores é uma experiência que começa desde 

cedo na vida da criança. Portanto, incentivar a alimentação saudável é promover o crescimento 

e desenvolvimento infantil. 

Comece a atividade assistindo ao vídeo junto com a criança.  

Link: https://youtu.be/-vCgc7Wim08  (A minha boquinha gosta de comer) 

Converse com a criança sobre a importância dos alimentos e seus sabores. 

Por que precisamos nos alimentar?  

Todos os alimentos tem o mesmo sabor? 

Quais alimentos tem o sabor doce? Balas, 

melancia, banana etc. 

Quais tem o sabor salgado? Queijo, pastel, coxinha 

etc. 

E azedo? Limão, abacaxi, morango etc. 

Amargo? Jiló, almeirão, chicória etc. 

 

Deixe a criança pensar sobre as hipóteses.  

https://youtu.be/-vCgc7Wim08
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A brincadeira de hoje é: Experimentando sabores!  

Vamos lá?  

 

 

Separe vários recipientes com pequenas porções 

de alimentos para degustação (sal, açúcar, limão, 

jiló). Diga que vocês farão uma brincadeira muito 

divertida. O desafio será adivinhar o sabor dos 

alimentos com os olhos vendados. Se acriança 

não aceitar a venda nos olhos, não tem problema. 

No momento da experimentação, deixe a criança 

colocar a pontinha do dedo no alimento e levar até 

a boca. Peça para que a criança descreva o sabor 

e diga o que achou da experiência.  

Provando alimentos de forma divertida a criança vai conhecendo os diferentes sabores dos 

alimentos e identificando suas preferências. 

 

Registro: Poderá ser feito através de vídeo ou foto.   

                                                 

ATIVIDADE 2  

   
Área: Artes 

Conteúdo: Construções tridimensionais 

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

do fazer artístico. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Hoje, vamos fazer um espantalho com rolinho de papel higiênico. 

 
Espantalho é um boneco, feito de roupas velhas e chapéu, podendo ou não ser 
recheado com trapos, palha, estopa ou outros materiais. São colocados em meio a 
hortas ou plantações com o objetivo de espantar aves, simulando a presença do ser 
humano. 
 

Como fazer? 

Utilizaremos papel colorido ou retalhos de tecido velho para fazer as roupas do espantalho e 

canetinha para desenhar os olhos, nariz e boca.  
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A criança poderá, com a ajuda do responsável, fazer o rostinho do espantalho e colar as 

roupinhas. O cabelinho poderá ser de lã, barbante ou papel recortado em tiras. Vamos fazer 

um chapéu bem charmoso com uma dobradura simples e fácil de fazer.  

Usem a criatividade com o material disponível em casa.  

 Link: https://youtu.be/Ws4uvBPdKSs  (Passo a passo da dobradura) 

 

Obs* Lembrando que usaremos apenas metade de uma folha de sulfite para fazer um pequeno 

chapéu para nosso espantalho.  

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

Área: Música 

Conteúdo: Fontes sonoras (Brinquedo sonoro/Elemento do cotidiano)  

Objetivos: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, desenvolvendo a atenção e 

escuta. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Aproveitando que estamos no mês de junho, época de ouvir e cantar algumas canções típicas 

da estação, convido você e seu filho(a) a conhecer e apreciar essa música do espantalho. 

https://youtu.be/Ws4uvBPdKSs
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Assista o vídeo junto com a criança antes de iniciar a atividade.  

Link: https://youtu.be/F3C8FL5quSI?list=RDF3C8FL5quSI 

 

 

Brincadeira de hoje: Acompanhar o ritmo da história cantada com um chocalho de garrafa 

pet já produzido em aula anterior ou duas colheres usadas no dia a dia.  

Participar da canção brincando com instrumentos confeccionados pela família, ou improvisados 
com elementos do cotidiano, fica muito mais gostoso. 

Divirtam-se!! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 4 

 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Nome 

Objetivos: Desenvolver a ideia da representação da escrita do nome próprio. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

Varal do nome com bandeirinhas coloridas. 

As bandeirinhas pequenas e coloridas são usadas para alegrar o ambiente 

das festas juninas. 

Há quem diga que são elementos de proteção, pois espantam os maus espíritos,  

levando purificação a todo o local da festa.  

A ideia é montar o nome de forma lúdica.  

Como fazer?  

Recorte as bandeirinhas em papel colorido, para cada letra do nome da criança uma 

bandeirinha. 

https://youtu.be/F3C8FL5quSI?list=RDF3C8FL5quSI
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Oriente a criança a montar o nome na ordem correta com a ajuda de um crachá. 

Depois, só colar em um barbante e pendurar em forma de varal. 

Obs* Quem preferir, poderá colar o nome em uma folha de papel sulfite.  

 

 

REGISTRO: Através de foto ou 

vídeo. 

Bom trabalho!! 

 

Beijinhos da professora  

Rosangela 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


