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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII “Jardim Ivone” 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Iriam 03 a 07 de maio 
   

NOME DO ALUNO:  

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS: Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação da cultura 

historicamente acumulada; Aspectos verbais e não verbais (leitura de imagens); A língua como objeto de 

apreciação – jogos verbais. 
OBJETIVOS: 

• Ler e interpretar texto tanto nos aspectos não verbais quanto nos aspectos verbais, relatando e 

argumentando sua compreensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros textuais; 
• Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-os nas diversas 

situações comunicativas; 
• Elaborar e responder perguntas; 
• Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e domínio 

progressivo. 

* Parlendas são pequenos textos com versos em rimas que são declamados (falados) de forma 

ritmada como se fosse uma música. Elas encantam as crianças e fazem parte da linguagem folclórica 

presente na cultura popular, sendo transmitidas oralmente através das gerações. Além de exercitar a 

memória, as parlendas melhoram a dicção e promovem a organização do pensamento. 

Esta semana usaremos a parlenda A GALINHA DO VIZINHO nas diversas áreas do conhecimento. 

Vocês devem seguir a ordem, mas não façam tudo de uma só vez para não cansar os alunos. Ok?. 

DESENVOLVIMENTO: 

1- Antes de falar ou ler a 

parlenda, mostre esta 

imagem (pode ser pela 

tela), peça que observe 

os detalhes e vá falando 

o que vê. Depois 

pergunte à criança o que 

ela acha que está escrito; 
2- Leia para a criança a 

primeira frase e pergunte 

se ela sabe continuar. Se 

não souber, tudo bem, o 

adulto deve ler para ela e 

pedir que repita. 
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3- Depois que a criança já tiver memorizado a parlenda, peça para que ela recite sozinha.  
4- Converse com a criança sobre o texto perguntando, por exemplo: 

• De quem é a galinha? 

• Qual a cor dos ovos? 
• Qual o som que a galinha faz? 
• Você gosta de comer ovos? O que mais podemos fazer com os ovos? 

 

 

REGISTRO: 

 
Peça que a criança faça um desenho que represente o que ela acha que aconteceu DEPOIS que a 

galinha do vizinho botou 10 ovos. E mande a foto para nosso grupo se possível. Se quiserem 

podem também filmar a criança declamando a parlenda sozinha ou respondendo as perguntas. 

Ficarei muito feliz. 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 

CONTEÚDOS: - Elementos do som: altura (grave/agudo). 
OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para 

desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os códigos 

musicais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 
Vamos usar a parlenda da atividade anterior para explorar alguns elementos da 

música. O objetivo NÃO é a criança saber o conceito desses elementos e nem os 

termos técnicos por enquanto. Só perceber as diferentes formas que a voz pode 

produzir um som. 

 
A brincadeira é fácil e toda a família pode participar! Todos ficam em pé andando 

pelo espaço e um dos adultos dá as ordens e todos os outros devem fazer e cantar a 

parlenda como na tabela abaixo: 

 

Quando falar... Todos devem... 

https://youtu.be/xkUXT5uR7ms
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pintinho  Cantar a parlenda com a voz bem aguda ou “fininha” como se fosse um 

pintinho. 

galinha  Cantar a parlenda com a voz bem “normal” como se fosse uma galinha. 

galo  Cantar a parlenda com a voz bem grave ou “grossa” como se fosse um 

galo. 

Obs: se quiserem podem imitar esses animais, isso certamente deixará a atividade 

mais engraçada! 

 
REGISTRO: Se possível, depois da brincadeira, filme a criança fazendo um 

pequeno trecho com a voz do pintinho e outro como o galo. 

 
 

 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS: 
- Contagem oral em contextos diversos; 
- Noção de número natural; 
- Quantificação por emparelhamento, estimativa, contagem; 
- Sequência numérica; 
- Leitura e escrita de números. 
 

OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando os em diferentes 

contextos; 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 
Agora que a criança já “decorou” a parlenda, vamos trabalhar um pouco de matemática, 
 

1- Ajude a criança a falar a parlenda mostrando as quantidades de ovos faladas usando seus dedos. 

Se preferir, este vídeo mostra como fazer:  https://youtu.be/xkUXT5uR7ms 

 
2- Pegue qualquer papel (de preferência amarelo) e façam várias bolinhas um pouco maior que um 

feijão. Numa folha de papel escreva os numerais de 1 a 10 um abaixo do outro e vá lendo e 

pedindo para a criança colar a quantidade correta de bolinhas para representar os ovinhos.  

 
Fica parecido com este: 

https://youtu.be/xkUXT5uR7ms
https://youtu.be/xkUXT5uR7ms
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Obs: uma atividade legal para a criança perceber o numeral (caractere 1, 2, 3…) que representa 

cada quantidade (número) é apontar nesta tabela que fizeram um, por exemplo o 4 e perguntar: 

quantos ovinhos tem aqui NESTA LINHA? Com o passar dos dias a criança não vai mais precisar 

contar os ovinhos porque já vai aprender que 4 chama QUATRO. 

 
REGISTRO: Se possível mande foto no nosso grupo ou guarde a atividade para 

levar quando as aulas presenciais voltarem. 
 

 

 

ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CONTEÚDOS: Animais; fases da vida (nascimento, crescimento, reprodução, morte e decomposição). 
 

OBJETIVOS: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres vivos 

e matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no processo 
evolutivo. 

 

LEIA PARA A CRIANÇA:  

Já abordamos o ciclo da vida dos seres humanos nas atividades anteriores. Você sabia que a 

GALINHA é um ser VIVO como nós? Ela também precisa de água, alimento, sente dor… Mas, 

diferente de nós que nascemos da barriga da mamãe, as galinhas são AVES e todas as aves 

nascem de OVOS. Observe o ciclo de vida da galinha seguindo as setas com o dedo.  



5 
 

Quando soltos na natureza a  galinha e o galo se unem, ela bota alguns ovos dentro de um ninho 

e fica em cima deles para mantê-los aquecidos por alguns dias. Lá dentro o pintinho vai 

crescendo até ficar maior que a casca do ovo e fazê-la rachar. Assim o pintinho nasce e começa a 

crescer até virar uma galinha ou galo e botar mais ovos, de onde vão nascer mais pintinhos, que 

vão crescer, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO:  Quantas AVES você conhece? Pesquise, recorte de panfletos ou 

revistas e cole numa folha (ou desenhe) 3 figuras de AVES. Se possível mande foto 

no nosso grupo ou guarde a atividade para levar quando as aulas presenciais 

voltarem. 


