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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 28/06 a 02/07 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: A língua como objeto de apreciação (Adivinhas). 

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

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

As adivinhas são ferramentas perfeitas para fazer a criança sorrir e estimular a sua capacidade 

mental, já que ela precisará usar a inteligência para encontrar a solução do enigma. 

Seu filho(a) gosta de adivinhas?  

Vamos assistir o vídeo abaixo, pausando a resposta, pra ver se a criança adivinha. 

 

 

Link: https://youtu.be/YBbc0d5e7aE  

Brinque em família e depois ajude a 

criança na atividade abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Pesquise em revistas, jornais ou panfletos de supermercados, figuras de pipoca e ajude a  

criança a recortar e colar a figura no espaço abaixo. 

 

https://youtu.be/YBbc0d5e7aE
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O que é, o que é?  

 
No fogo pula e pula, até 
ficar bem branquinha 

Pode ser doce ou salgada e é bem 
gostosinha. 

 

 

Quem sou eu? 
 

 

 

REGISTRO: Recorte e colagem feito pela da criança com a ajuda de um adulto.  
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ATIVIDADE 2  

   
Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Fenômenos não naturais 

Objetivos: Observar transformações químicas que decorrem da interação e intervenção 

do ser humano.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Experimento do milho dançante. 

O uso de experimentos no ensino de ciências, desde cedo, é uma importante ferramenta no 

sentido de oferecer condições para que as crianças possam testar hipóteses e levantar 

suposições sobre os fenômenos. 

Portanto, valorizar a atuação do cientista é de extrema importância para a sociedade. Sem 

esses profissionais, os avanços na qualidade de vida da humanidade seriam impossíveis.  

Preparem os pequenos cientistas!!  

Vamos fazer um experimento com o milho de pipoca?  

 

 

 

 

Assista o vídeo junto com seu filho(a). 

Separe, junto com a criança, os produtos e utensílios que 

serão usados. 

Realize o experimento em cima de uma mesa onde a 

criança consiga observar com perfeição. 

Veja como se faz no link abaixo:  

 https://youtu.be/iwfzPUj59PQ 

Explicação científica 

O bicarbonato reage com o vinagre formando bolhas bem 

pequenas. Em alguns segundos, essas bolhas envolvem o 

milho e juntos começam a subir. Quando atingem a 

superfície, as bolhas estouram e o milho cai. 

Esse sobe e desce dura alguns minutos. 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

https://youtu.be/iwfzPUj59PQ


1 
 

 

ATIVIDADE 3 

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: 

As tradicionais fogueiras juninas são usadas para iluminar e aquecer as pessoas nos dias frios. 

No entanto, podem causar acidentes como queimaduras graves. Crianças pequenas devem 

ficar bem longe de fogueiras se não tiver um adulto por perto. 

Nessa atividade vamos montar uma linda fogueira com materiais utilizados no nosso dia a dia 

como: papéis coloridos, rolinho de papel higiênico, palito de sorvete, papelão entre outros.  

O mais importante é brincar sem preocupações, já que a nossa fogueira é de faz de conta.  

Depois de pronta, só curtir com toda a família pulando a fogueira ao som da música sugerida 

no link abaixo. 

Link: https://youtu.be/aJxZTdzUG6s (Pula fogueira) 

 

 

Divirtam-se!! 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

https://youtu.be/aJxZTdzUG6s
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ATIVIDADE 4 

Área: Música 

Conteúdo: Canções Juninas  

Objetivos: Conhecer, apreciar e contextualizar a música em sua diversidade de gêneros 

como produto histórico-cultural. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Hoje, vamos ouvir e apreciar algumas canções juninas bem conhecidas. 

 

Sugestões:  

https://youtu.be/AUkuLcTSHXs (Espantalho de chapéu) 

https://youtu.be/d6S8HDgRxpA (Cai, cai balão) 

https://youtu.be/hdqPxitrffQ (Da abóbora faz melão) 

 

 

 

Agora... vamos cantar? 

Escolha uma delas e cante para  toda a família. 

 

Bão demais sô! 

REGISTRO:  Através de vídeo. 

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

Professora Rosangela 

 

 

https://youtu.be/AUkuLcTSHXs
https://youtu.be/d6S8HDgRxpA
https://youtu.be/hdqPxitrffQ

