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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A ROSANGELA 12/04/21 a 16/04/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Artes  

Conteúdo: Cores e texturas. 

Objetivo: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Tinta caseira: Receitinha simples e rápida! 

Há algo mais natural do que as primeiras descobertas na vida da criança? Os anos que compõem a primeira 

infância são preciosos e, por isso, é importante deixar a criança se permitir, ou seja, sentir-se livre para novas 

experiências.  

Portanto, reserve um espaço adequado na casa para uma bagunça boa. Nessa atividade a criança participa da 

produção da tinta caseira. Vamos fazer nas cores vermelha, amarela e azul. Depois de tudo pronto é só pintar 

livremente sobre uma folha de papel. 

Através da pintura com as mãozinhas, a criança vai sentindo a textura da tinta.  

Brincar com tinta é sempre muito divertido!  

Segue link do vídeo: https://youtu.be/Z-zueSlpJRQ 

 

                      

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo 
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ATIVIDADE 2  

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Leitura como entretenimento e estímulo ao comportamento leitor. 

Objetivo: Interpretar texto, relatando e argumentando sua compreensão sobre os personagens e enredo da 

história. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

As histórias clássicas infantis fazem muito sucesso entre as crianças. Os 

ensinamentos que os clássicos nos trazem nos conectam com o nosso lado sensível e 

mais humano. 

Nessa atividade vamos conhecer a história dos 3 porquinhos através da 

musicalidade apresentada no texto. Ao ler, os pais devem seguir o ritmo da música: 

Atirei o pau no gato. Ao final da leitura, incentivar a criança a recontar a história.  

 

 Em qual lugar será que acontece a história? 

 Quem são os personagens e o que fazem? 

 O que mais gostou e o que menos gostou na história? 

A história poderia ter um final diferente? 

Depois, a criança construirá os fantoches dos 3 porquinhos com a ajuda dos pais, recortando e colando os 

personagens em rolinhos de papel higiênico. Brincar livremente com os fantoches. 

A proposta é fazer com que acriança se exponha e se expresse argumentando sua compreensão sobre o enredo 

da história de forma lúdica. 

Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=wIqZcFyhuR0  

Segue modelo dos fantoches: 
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REGISTRO: Através de vídeo onde a criança reconte a história. 

 

ATIVIDADE 3 

 

Área: Matemática 

Conteúdo: Grandezas e Medidas - Capacidade (cheio/vazio). 

Objetivos: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não 

necessariamente convencional. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:   

 

O nosso dia a dia oferece uma infinidade de situações em que é possível envolver as crianças 

em atividades de contagem, comparação, de medição etc.  

E tem coisa mais gostosa do que aprender brincando? Então, vamos aprender alguns 

conceitos matemáticos brincando com água e esponja. 

O responsável organizará o espaço para a realização da atividade com o auxílio da criança. 

Comece a atividade ajudando a criança a colorir a água com corantes naturais, suco ou 

gelatina para ficar mais divertido. Depois, separe duas vasilhas, uma com água colorida bem 

cheia e a outra vazia. Coloque-as lado a lado. Pergunte para a criança, qual delas está cheia? 

E a outra está como? Qual será que está pesada? E a outra como está? Logo depois, propor o 

desafio, transferir a água utilizando a esponja para a vasilha vazia.   

 

 

Ao final da atividade, a criança poderá brincar livremente. 

Bom divertimento! 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 
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ATIVIDADE 4 

 

Área: Cultura Corporal  

Conteúdo: Brincadeiras de destrezas desafios corporais. 

Objetivos: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais 

de natureza lúdica, por meio da apropriação de atividades da cultura corporal. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

Trabalhar com a expressão corporal é importante, pois ela é meio um meio de comunicação 

que implica na produção do conhecimento do próprio corpo através de situações vivenciadas 

pelas crianças em seu cotidiano. 

A atividade de hoje é uma brincadeira bem simples, ou seja, imitar os movimentos corporais ao 
som da música. Primeiramente assista ao vídeo (A batalha dos movimentos) junto com seu 
filho(a). 

Link: https://youtu.be/8e3MBmvAv0k  

 

Podemos brincar ao ar livre ou dentro de casa, além do mais, é diversão garantida para todas 
as idades. Vamos lá? Mamães, definam o espaço para a dança e som na caixa!  

Divirtam-se!! 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/8e3MBmvAv0k

