
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam de 26 a 30 de abril

NOME DO ALUNO:

Dando continuidade as atividades sobre o EU (da criança) vamos explorar os movimentos 
corporais e também falar sobre a família e os laços formados.
*Queridas famílias, contamos com a colaboração de vocês para a realização das atividades. 
**Se precisarem de ajuda estou à disposição pelo nosso grupo do WhatsApp.
Abraços carinhosos. Professora Iriam

ATIVIDADE 1 – CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS:  Avaliar  os  movimentos  corporais  e  as  posições  com  o  corpo  em  suas
peculiaridades: o que é bonito; agradável, engraçado, provoca suspense.
OBJETIVOS:  Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar
para o outro (público) uma determinada forma ou imagem com os movimentos corporais.

DESENVOLVIMENTO

Vamos brincar de imitar? 
Este é o Kawariehon, um recurso japonês muito antigo usado para ensinar crianças e adultos sobre
muitos assuntos. Eu fiz um com carinho para brincarmos de imitação. Prestem atenção à posição 
dos braços, pernas e todo o seu corpo e tente fazer igual a cada figura. 
*Se possível, assistam Ao vídeo no nosso grupo e façam junto comigo! 

Quero ver quem consegue fazer assim:
1 – CORRENDO NO LUGAR 2 –  PEGUE SEU PÉ DIREITO E DEPOIS O ESQUERDO

3 – JUNTE PALMAS DAS MÃOS ACIMA DA CABEÇA E 
FAÇA O 4 COM CADA UMA DAS PERNAS

4 – SENTE NO CHÃO, COLOQUE PÉ COM PÉ, MÃO 
COM MÃO NA ALTURA DO CORAÇÃO E FECHE SEUS 
OLHOS.

REGISTRO: Mande um vídeo ou foto da criança realizando esta atividade. 
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ATIVIDADE 2 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: - Valores- (vínculo familiar)

OBJETIVOS: Escutar a história. Conhecer valores existenciais e princípios de ação na formação de bases
para  o  desenvolvimento  da  pessoa  crítica,  motivada  para  o  conhecimento  e  participação  social,
despertando o interesse para a realização do bem comum e da cooperação entre os seres humanos.

DESENVOLVIMENTO:
 Leiam para a criança a história abaixo:

REGISTRO: Agora peça para a criança observar as imagens e contar a história para
você. Mande um vídeo ou foto da criança realizando esta atividade. 
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ATIVIDADE 3 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Identidade (nome, história de vida da criança e da família, características
pessoais e diferenças individuais).

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças
que permeiam as relações sociais.

DESENVOLVIMENTO:

Leia para a criança: Na história da atividade anterior, a avó de Mariana contou um pouco sobre 
algumas coisas de quando ela era criança. Seus avós já foram bebês? E seus pais?

1- Algumas crianças não tem clara essa noção de que todos nós fomos crianças. Se possível mostre
fotos dos pais e avós quando bebês ou crianças.

2- Escolha um adulto bem legal, de preferência avós ou idoso e peça para ele te contar sobre sua 
infância e principalmente as diferenças entre aquele tempo e os dias atuais. (Esta atividade por ser 
feita por telefone) 

ALGUMAS SUGESTÕES DE COISAS QUE O ADULTO PODE CONTAR:

• Onde nasceu? Hospital ou em casa?

• Como chamavam seus pais? Com o que eles trabalhavam?

• Quantos irmãos tinha?

• Como eram os brinquedos e as brincadeiras?

• Onde brincavam?

• Como era a escola?

• O que mais gostava de fazer?

REGISTRO: Faça um desenho sobre o que mais te marcou nesta conversa. Se 
possível mande uma foto do desenho no nosso grupo. 
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ATIVIDADE 4 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Tempo e espaço nas narrativas visuais e na natureza (bebê, jovem, idoso...)

OBJETIVOS: 
     • Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa.
     • Criar com autoria e liberdade usando diferentes recursos artísticos para expressar suas ideias.

DESENVOLVIMENTO: A criança deve representar as fases da vida em sequência 
usando os materiais que quiser e tiver disponível.

ALGUMAS SUGESTÕES DE COMO PODE SER FEITA ESTA ATIVIDADE:

• DESENHO: lápis, canetinha, giz de cera, carvão de churrasqueira, na terra com 
gravetos, na parede…

• Colagem com figuras de revistas, folhetos, etc.

• Modelagem com massinha, barro, massinha caseira (1 xícara de farinha, 1 colher de café de 
sal e uma de óleo e colocar água até dar ponto. Se quiser colorir acrescentar guache, corante ou suco na água 
antes de colocar na farinha)

REGISTRO: Mande um vídeo ou foto da criança realizando esta atividade.
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