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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 21/06/21 a 25/06/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Narração de histórias (atenção e expressividade)  

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

com coerência e domínio progressivo. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Hoje, vamos ouvir uma história chamada: Fogo no Céu 

Autores: Mary França e Eliardo França.   

Link: https://youtu.be/TfVh2s9bhR0  

Dicas importantes:  

Antes de assistir o vídeo, explore a capa do livro impressa abaixo e converse sobre o tema 

com a criança. Ex: O que será que houve no céu? Quantos bichinhos temos nessa história? 

Você sabe quem são eles? E assim por diante. 

Dessa forma, vamos despertando na criança a curiosidade. 

 

Senta... que lá vem a história!!! 

  

 

Obs* Deixe a criança assistir quantas vezes 

desejar.  

 

Após assistir o vídeo, a criança deverá 

recontar a história, nomeando os personagens e organizando a sequência dos fatos com suas 

https://youtu.be/TfVh2s9bhR0
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palavras. O adulto deverá interagir com a criança conversando sobre os detalhes da história. 

Ex: Você lembra qual o nome da história? Qual bichinho percebeu o que estava acontecendo 

no céu? O que ele disse para os outros animais? Por que a coruja não fugiu?  

Cultive sempre o hábito de tornar a leitura divertida para a criança. 

Registro: Vídeo da criança recontando a história. 

 

ATIVIDADE 2  

   
Área: Ciências da Sociedade 

Conteúdo: Manifestação cultural 

Objetivos: Relacionar-se com os objetos da cultura percebendo-os como produto das 

transformações de diferentes tempos históricos.    

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Arraiá Virtual do Peixoto 

       

Como participar? 

Vestidos de caipirinha ou roupa de passeio, grave um vídeo curto dançando na Sola da Bota 

com Rio Negro e Solimões. 

Link: https://youtu.be/GjyxsqcUkYU  

O adulto deverá ajudar a criança na coreografia, ou seja, imitar alguns passos da dança como 

sugere o vídeo acima. Se possível, monte um varal com bandeirinhas para decorar o cenário. 

Quero ver ocês caprichá!  

Lembrando que esse vídeo será apresentado na página do facebook da escola para 

apreciação das famílias. 

REGISTRO: Através de vídeo (Enviar para a professora até 30/06). 

 

ATIVIDADE 3 

 

https://youtu.be/GjyxsqcUkYU
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Área: Corporal 

Conteúdo: Brincadeira Junina 

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

corporais. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

  

Vamos brincar e curtir com toda a família!  

 

Dança da cadeira 

 

 

 

 

 

 

Como brincar? 

Separar algumas cadeiras, uma a menos do que o número de participantes. 

Colocar uma música junina para tocar. Quando o responsável pelo som, pausar a música, 

todos têm que sentar rapidinho em uma cadeira. 

Sempre um participante ficará de fora, ou seja, sem sentar. Em cada rodada, tirar uma cadeira 

e recomeçar a brincadeira. 

Quem conseguir sentar em todas as rodadas, vence!    

Divirtam-se!! 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 
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ATIVIDADE 4 

 

Área: Artes Visuais 

Conteúdo: Leitura de imagens 

Objetivos: Conhecer e expressar ideias diante de obras artísticas consagradas por meio 

de reproduções, bibliografias, etc. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Nessa atividade, vamos usar as obras de Alfredo Volp como inspiração.  

Vocês já ouviram falar de Alfredo Volp? 

Conte, com suas palavras, a história desse artista para seu filho(a). 

 

Alfredo Volp e suas banderinhas 

           

 

 
Conhecido como o pintor das “bandeirinhas” e considerado modernista, Alfredo Volp nasceu 
na Itália e veio para o Brasil com 1 ano de idade. Desde pequeno gostava de misturar tintas e 
criar novas cores. A ideia de pintar bandeirinhas veio de uma vez em que Volp estava com sua 
mulher passeando em um sítio no interior de São Paulo. Era época de Festa Junina e o espírito 
observador do artista o fez incorporar as bandeirinhas em seu trabalho. Apaixonado por Festa 
Junina, Volp é reconhecido pelas infinitas variações de bandeirinhas, trabalhando o imaginário 
e a alegria da festa popular. O que chama atenção nas obras do artista é a simplicidade das 
formas e cores, além de não usar nenhum outro artista como referência. 
 

 

Agora, peça para a criança observar com calma as obras de arte que representam 

bandeirinhas. Imagens abaixo: 
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REGISTRO: Agora que a criança já sabe quem é o artista, peça para escolher uma dessas 

obras de arte acima e fazer uma releitura dela, ou seja, fazer seu próprio trabalho de arte 

imitando os passos do artista. 

 

Vamos fazer recorte e colagem utilizando o material 

disponível em casa. Pode ser com: papel colorido, 

panfleto de mercado, retalho velho, jornal, etc.  

 

Espero que tenham gostado de conhecer esse 

incrível artista brasileiro.  

  

 

 

Professora Rosangela 

 

 

 

 


