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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 05/07 a 08/07/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero Textual – Poema (Trabalhando com rimas) 

Objetivos: - Valorizar a leitura como fonte de prazer e entretenimento. 

                   - Despertar a atenção da criança para a observação de rimas (Palavras 

diferentes com sons semelhantes).  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Qual a importância do trabalho com rimas na educação infantil?  

Muitos são os textos infantis que brincam com as palavras. Toda essa ludicidade verbal e 

sonora, cativa, atrai e desperta na criança a imaginação e a criatividade. Trabalhar com esse 

mundo encantado da literatura traz o gosto por ouvir e contar histórias. 

Minha proposta para hoje é brincar de rimar. 

Antes de iniciar a atividade, assista o vídeo do poema - A casa e seu 

dono gravado pela professora e disponibilizado no grupo de 

pais.  

 

Converse com seu filho(a):  

Você gostou do poema? 

Quais animais aparecem no poema?  

Quantas são as casinhas? São todas iguais ou não? 

Algumas palavrinhas são bem parecidas, não é mesmo?  

Exemplo: caco – macaco.  

Para finalizar a atividade, leia o poema abaixo pausadamente e chame a atenção da criança 

para as palavras com sons semelhantes, sempre ao final da frase. 

Leia, quantas vezes a criança desejar. 
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 Registro: Poderá ser feito através de foto ou vídeo. 
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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:  

Nessa atividade, vamos montar as casas do poema da atividade1. 

Isso mesmo, vamos fazer uma dobradura bem simples! Depois, é só decorar e colar os 

bichinhos nas suas casinhas. 

 

1º PEGUE UMA FOLHA E MARQUE O MEIO DELA;  

2º DOBRE AS SUAS PONTAS DE CIMA DA FOLHA ATÉ 

CHEGAR AO MEIO DELA; 

3º SUA CASA FICOU PERFEITA!  

 

 

AGORA, USE SUA CRIATIVIDADE PARA TRANSFORMÁ-LAS.  

 

 

Para terminar, cole as figuras nas casinhas correspondentes. 
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REGISTRO: Trabalho feito pela criança com a ajuda de um adulto ou foto.  

 

 

ATIVIDADE 3 

Área: Corporal 

Conteúdo: Brincadeira (Dança) 

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

corporais de natureza lúdica. 

 - Nomear as partes do corpo.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

A atividade de hoje é bem simples, ou seja, imitar os movimentos corporais ao som da música 
e representar a figura humana através do desenho.  

Primeiramente assista ao vídeo (Dancinha do corpo) 
junto com seu filho(a). 

Link:  https://youtu.be/k0j0tk0Br9c  

 

 

 

Podemos dançar ao ar livre ou dentro de casa, além do mais, é diversão garantida para todas 
as idades. 

https://youtu.be/k0j0tk0Br9c
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Vamos lá? Mamães, definam o espaço e som na caixa!  

Divirtam-se!! 

REGISTRO: O adulto deverá ajudar a criança a lembrar as partes do corpo 

apresentadas na música para que ela possa completar o desenho ou desenhar 

livremente. Com essa atividade, a criança vai aprendendo a nomear as partes do corpo 

e representar a figura humana. 

Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3 

              

 

ATIVIDADE 4 

Área: Ciências da Natureza 

Conteúdo: Higiene (Corpo) 

Objetivos: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e qualidade de vida a 

partir da necessidade da higiene pessoal.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Converse com a criança sobre a higiene do corpo, explicando a importância de escovar os 

dentes ao acordar, depois das refeições e antes de dormir; a necessidade do banho diário; 

lavar as mãos antes das refeições, sempre que usar o banheiro e toda vez que chegar da 

rua...etc. Explique que o sabonete, o shampoo e o creme dental matam os bichinhos (maus), 

ou seja bactérias e vírus que causam doenças. Assim, como o vírus da COVID-19. 

Os hábitos de higiene nos ajudam a ter uma boa saúde. 

A atividade de hoje, banho de faz de conta, poderá ser realizada apenas com gestos para que 

a criança imite a hora do banho.  

Assista o link: https://youtu.be/31iBxkTTAfcnk  Mundo Bita – Bom banho 

Depois, deixe a criança brincar, ou seja, “lavar” as partes do corpo seguindo o ritmo da música. 

 

https://youtu.be/31iBxkTTAfcnk
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REGISTRO: Montar junto com 

criança um cartaz com as embalagens 

dos produtos de higiene pessoal usados 

no seu dia a dia. 

 

Pais, parabéns por manter as atividades do 

seu filho(a) em dia. 

Professora Rosangela 
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