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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 12/07 a 16/07 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: A língua como instrumento de comunicação de sentimentos.  

Objetivos: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento 

com coerência e domínio progressivo.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

A alegria, a tristeza, a raiva e o medo, são alguns sentimentos traduzidos por meio das 

expressões faciais que refletem nossas emoções. 

É importante trabalhar as emoções, desde cedo, no sentido de estimular na criança a 

resolução de conflitos através da fala e da escuta para que se tornem pessoas 

emocionalmente inteligentes. 

Vamos brincar de cara de quê? 

Assista o vídeo ao lado junto com seu filho(a) e 

imitem as carinhas conforme pede a música. 

Link: https://youtu.be/ZwzD5nBLn7w 

Assista também a história: O livro dos 

sentimentos. 

Link: https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw  

 

Agora, vamos brincar em família! 

O adulto deverá ajudar a criança a desenhar as carinhas em um papel previamente recortado 

em forma de círculo. Caso ela ainda não consiga desenhar sozinha,  ensine como se faz. Em 

outro momento, deixe-a desenhar sozinha. Em seguida, colar as carinhas em palitos de 

sorvete. Depois, a criança deverá escolher alguém da família para iniciar a brincadeira. A 

pessoa escolhida deverá imitar a carinha mostrada pela criança e dizer qual sentimento ela 

transmite. 

Assim, de forma brincante, a criança vai nomeando os sentimentos, enriquecendo seu 

vocabulário e trabalhando as emoções. 

https://youtu.be/ZwzD5nBLn7w
https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw
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São carinhas bem simples!! Veja a imagem abaixo.  

 

 

Registro: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

 

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:  

O desenho com carvão é o método artístico mais antigo que se conhece e ao mesmo tempo 

mais simples. Marcam com facilidade, proporcionando traços amplos e a possibilidade de 

cobrir grandes superfícies.  

Desenhar usando materiais alternativos pode ser uma boa oportunidade para a criança ter 

novas sensações e fazer novas descobertas. 

Mamães...delimitem o espaço e coloquem as regras!  

Isso mesmo, vamos fazer uma bagunça boa com carvão!  

Podemos começar deixando a criança desenhar livremente no chão ou parede. Se preferir, o 

adulto poderá sugerir alguns desenhos, por exemplo, formas geométricas, figura humana, etc. 

Conteúdos já trabalhados anteriormente.  

Depois, peça para que ela desenhe em uma folha de papel sulfite. 
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Dessa forma, estaremos trabalhando também a questão da percepção do espaço.   

Assista a experiência dessa mamãe no link abaixo:  

https://youtu.be/Cc_94SbEzXA (Desenho com carvão) 

              

 

REGISTRO: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 3 

 

Área: Matemática 

Conteúdo: Formas geométricas 

Objetivos: Explorar, identificar e nomear figuras geométricas planas.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Qual a importância de se ensinar geometria na educação infantil?  

Trabalhar as formas geométricas desde cedo, é essencial para o desenvolvimento das 

habilidades de raciocínio espacial na criança. 

O ensino da geometria está relacionado com o cotidiano delas através da resolução de 

pequenos problemas, jogos, artes, exploração e a manipulação de objetos, entre outras. 

É papel do professor partir de estratégias simples para fundamentar as noções geométricas 

com as crianças, ampliando seus conhecimentos e a qualidade dos conceitos adquiridos. 

Por fim, a geometria permeia as brincadeiras e atitudes das crianças na interação com o meio 

ambiente 

 A atividade de hoje é bem simples, ou seja, montar figuras com formas geométricas.  

https://youtu.be/Cc_94SbEzXA
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Apresente para as crianças as formas 
geométricas. 

 

Desenhe com a criança uma série de formas 
geométricas de diversos tamanhos. 

Use objetos do dia a dia para fazer o contorno das 
figuras. 

Isso reforça o ensino das formas. 

 

 

Recorte as figuras e deixe a criança usar a imaginação para compor o desenho. 

 

 

 

 

Divirtam-se!! 

REGISTRO: O trabalho realizado pela criança. 
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ATIVIDADE 4 

 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Partes externas do corpo 

Objetivos: - Nomear as partes do corpo.  

                  - Estimular o desenvolvimento da consciência corporal. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

 

A atividade de hoje é: Brincar de montar e desmontar (Quebra-cabeça). 

Assista o link abaixo junto com a criança – Mundo Bita (Onde se fabrica o pensamento) 

 https://youtu.be/FhNJHE0aask?list=PLt7PgJ6tMUQQ2YjIi79-ZZK_d_a0Aya52   

 

Além de exercitar a memória visual, montar quebra-cabeças ajuda no desenvolvimento da 
capacidade de resolução de problemas. A criança analisa e desenvolve estratégias para a 
montagem, por exemplo, ela pode começar pelos membros inferiores, superiores ou pela 
cabeça. 

Nessa atividade a criança também precisará determinar o espaço onde vai colar as peças para 
que fique tudo alinhado ao papel. 

Parece uma tarefa fácil? Mas não é!  

https://youtu.be/FhNJHE0aask?list=PLt7PgJ6tMUQQ2YjIi79-ZZK_d_a0Aya52
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Vamos lá?  

Recorte o modelo das figuras abaixo em 3 partes.  

Deixe a criança montar e desmontar, diversas vezes, em cima do papel onde será feito a 
colagem, ou seja, em papel cartão ou papelão.  

Assim, a criança vai se familiarizando com o espaço desse papel. 

Por fim, ajude a criança a colar o quebra-cabeça. 

Pronto!! Só brincar!!  

 

  

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

Pais, parabéns por manter as atividades do seu filho(a) em dia. 

Professora Rosangela 

 

 

  


