
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 10 à 14 de Maio

NOME DO ALUNO:
Esta semana continuaremos a explorar o que é familiar à criança: sua a casa e a família que mora 
nela. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar pelo nosso grupo do WhatsApp.

ATIVIDADE 1 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Gêneros literários: fábulas; Valores; Reconto oral.
BJETIVOS:  Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a
vinculação ativa das crianças com a produção literária; Conhecer valores existenciais e princípios das 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; Interpretação textual.

DESENVOLVIMENTO
Fábulas são histórias ou pequenas narrativas em que os animais ou forças da natureza falam 
uns com os outros  e tem características (roupas ou hábitos) como se
fossem humanos. No final, há sempre uma lição ou moral a ensinar.
1- Leia para a criança a história abaixo:

 Numa grande floresta, viviam felizes e na casa da mãe, três porquinhos. Um
dia, quando estavam bem crescidos resolveram partir pela floresta a procura
de um bom lugar para cada um construir sua própria casa. 
O porquinho mais novo, era o mais preguiçoso e não queria trabalhar muito.
Disse que construiria uma casa de palha, pois assim terminaria logo e teria
mais tempo para brincar. 
O porquinho do meio disse: Prefiro uma casa de madeira é mais resistente, é
mais prática. Terei tempo de sobra para brincar. 
O porquinho mais velho fez seu comentário dizendo que uma casa de madeira
não era muito forte, e que faria a sua casa de tijolos. E assim, cada um começou sua casa...
Muitas vezes, o porquinho mais velho observava os irmãos brincando enquanto se esforçava para 
terminar de construir a sua casa.
Um dia o lobo apareceu e bateu à porta da casa de palha do porquinho mais novo. E ele respondeu: -
Eu não abro não. Mas o lobo com um sopro forte derrubou a casa. O porquinho saiu correndo e foi 
buscar abrigo na casa do irmão do meio.
De repente Toc...Toc... Toc. Era o lobo batendo na casa do irmão do meio, o que havia construído a 
casa de madeira. Assustados e com medo, os dois porquinhos gritaram: - Não vamos abrir, não. O 
lobo com dois sopros fortes, derrubou também a casa de madeira. Os dois porquinhos correram para 
a casa do irmão mais velho e contaram tudo o que havia acontecido. 
Os três porquinhos tentaram se proteger do lobo mau. Assustados, ouviram Toc...Toc... Toc.; era o 
lobo dizendo, abrem esta porta ou vou derrubar esta casa assim como fiz com as outras. Mas o lobo 
soprou, soprou, e soprou. E desta vez não conseguiu derrubá-la. Cansado de tanto soprar, o lobo 
resolveu esperar a noite e entrar na casa pela chaminé. Mas o porquinho mais velho foi mais esperto 
e colocou um caldeirão com água para ferver na lareira! O lobo, ao descer pela chaminé, caiu se 
queimou, fugiu e nunca mais voltou. 
Os três porquinhos decidiram a partir de então morar juntos. E todos concordaram que é preciso 
trabalhar, não só brincar e descansar. Todos viveram felizes na casa de tijolos e puseram a cantar:

 Quem tem medo do lobo mau? 
Do lobo mau, do lobo mau. 
Quem tem medo do lobo mau? Do lobo mau, do lobo mau…
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2- Converse com a criança sobre a história. Sugestões de perguntas:
 Como chama essa história?Quantos porquinhos são?
  Quantas casinhas?Onde eles construíram as casinhas?
 Quem apareceu para derrubar?
 Porque os irmãos mais novos fizeram casinhas menos seguras?
 Se o Lobo fosse bom e construísse sua casa perto dos porquinhos de como ela seria?
 Como é a sua casa? (responsável: lembre-se de reforçar a segurança da casa em que a 

criança mora para ela não se assustar e que nunca devemos abrir a porta para estranhos)

REGISTRO: Leia novamente a história e depois peça que a criança conte essa história 
para você. Se possível, grave em vídeo e nos mande no grupo. Ficaremos muito felizes. 
*Atenção! Não interrompa, respeite as ideias da criança e se necessário leia novamente para que 
ela perceba a ordem dos fatos. 
* OU escreva abaixo o que a criança respondeu nas perguntas acima.

ATIVIDADE 2 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Ferramentas; Suportes; Matérias.
OBJETIVOS: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais – tradicionais e
alternativos – no fazer plástico-visual em propostas artísticas; • Experimentar, explorar e se apropriar de
diferentes  suportes  –  tradicionais  e  alternativos  –  na  realização  de  trabalhos  expressivos;  Explorar  e
apropriar-se de diferentes instrumentos/ferramentas no fazer artístico, criando novas possibilidades de uso.

DESENVOLVIMENTO: 
Utilizando diferentes materiais de desenho, pintura e/ou escultura, peça que a criança crie 
um porquinho OU as casinhas dos porquinhos OU a casinha que ela gostaria de construir se 
participasse desta história.. 
Algumas sugestões de materiais: giz de cera,  elementos naturais (tijolo, torrão de terra, gravetos, 
pedra, folhas), sucatas, cola, barbante, fitas colantes, papel, plástico, papelão, tecidos (espessuras, 
texturas, cores diferentes), madeira, objetos diversos, massa de modelar, tinta, carvão, misturas 
com elementos da natureza (areia, terra, argila) ou o que estiver à disposição.
Algumas ideias com sucatas, desenho, colagem, bexiga e massa de modelar:

REGISTRO: Faça uma foto e mande no grupo do WhatsApp ou guarde o que 
fizerem para nos mostrar em momento oportuno.
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ATIVIDADE 3 – CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS: Compreensão e ação de acordo com as regras do jogo como uma relação entre motivos e
meios para atingir os objetivos; Percepção da ação do outro e ação deliberada a partir dela. Domínio das
ações corporais na perseguição e fuga.
OBJETIVOS:  Criar  ações  corporais  opositivas  no  jogo  e  em seu  espaço  para  alcançar  seus  próprios
objetivos ou para impedir o outro de alcançar os objetivos dele instaurando ou desenvolvendo uma tensão
lúdica nas situações de “ataque” e “defesa” e buscando soluções para as situações corporais de perseguição
e fuga e pelo espaço do jogo, antecipando as ações dos outros e planejando as suas próprias ações.

Brincadeiras de situações opositivas, como o pega-pega, exercitam na criança as habilidades de 
observação do outro jogador e antecipação dos movimentos, estratégias de fuga e perseguição, 
domínio progressivo do próprio corpo e planejamento de suas ações, equilíbrio e coordenação 
global. São fundamentais para o desenvolvimento da noção de espaço e compreensão dos seus 
limites.

DESENVOLVIMENTO: Vamos brincar de pega-pega de um jeito diferente?

As crianças brincam de roda enquanto o adulto finge ser o Seu Lobo.

Vamos brincar no bosque,
Enquanto seu lobo não vem...
Vamos brincar no bosque,
Enquanto seu lobo não vem…

Seu lobo esta?
Estou botando a calca. (fingir que está colocando a calça)
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem,
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem,
Seu lobo esta?
Estou botando a camiseta. (fingir que está colocando a camiseta)

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem...
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem
Seu lobo esta?
Estou botando o casaco. (fingir que está colocando o casaco)

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem,
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem,
Seu lobo esta?
Estou botando o sapato. (fingir que está colocando o sapato)

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem,
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem
Seu lobo esta?
Estou com fome e vou comer todas (o Lobo corre para pegar as crianças)

Obs.: A última criança a ser pega será o Lobo da próxima vez.

Se não souberem essa brincadeira, podem assistir o vídeo: https://youtu.be/9amuUt4w0zg

REGISTRO: Faça um desenho ou uma foto para registrar essa atividade e guarde para nos 
mostrar ou mande no grupo da turma.
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ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: diferentes tipos de moradia; Edificações e organizações dos espaços sociais; relação entre
diferentes tipos de edificação e as necessidades humanas: moradia, lazer…- diferentes tipos e materiais de
construção; Profissões e atividades produtivas.

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico
das relações humanas em diferentes tempos históricos.

DESENVOLVIMENTO: Na história dos 3 Porquinhos existem 3 casas feitas de materiais 
diferentes. Quais são? Você sabia que existem muitos tipos diferentes de casas? Observe e diga 
quais você já viu e pinte (ou desenhe em uma folha a parte) qual se parece com a sua.

Fonte "Mundinho da criança. Tipos de moradias". <http://www.mundinhodacrianca.net/2011/10/historia-das-moradias-atividadesmodelos.html>. 

LEIA PARA A CRIANÇA: Chamamos de casa ou moradia o local construído pelo ser humano 
com a função de proteger, dar conforto e segurança ao indivíduo e à sua família.
Se voltarmos no tempo vamos observar que existiam diferentes estilos de casa e de acordo com as 
necessidades das pessoas daquela época. Desde a pré-história o homem aprendeu a usar recursos 
da natureza para construir sua habitação.
 Na pré-história as pessoas não tinham
trabalho nenhum para construir suas casas
porque viviam nas cavernas que ofereciam
muita segurança contra os animais ferozes,
a chuva e o vento. Como tinham que
disputar esse espaço com os animais
colocavam pedras enormes ou faziam
fogueiras na entrada para evitar que esses
animais se aproximassem. 
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Aos poucos os homens perceberam que o ideal era ficar mais próximos uns dos outros, pois assim 
tinham mais ajuda nos momentos de perigo, dessa forma surgiram as primeiras aldeias e de lá para
cá muita coisa mudou. 
Hoje existem vários tipos de moradias, cada uma feita de acordo com o clima de determinadas 
regiões e os materiais que existem no lugar como tijolos de barro, madeira, gelo como os iglus e 
edifícios que abrigam várias famílias. 
Sabia que para fazer uma casa vários profissionais são necessários? Pedreiro e seu ajudante, 
Eletricista, Encanador, Engenheiro. Você já observou uma casa em construção? Como é?

Não importa se é grande ou pequena, o que realmente importa é que ela nos proteja da 
chuva, do frio e principalmente que nela tenha paz, saúde e muita união das famílias.

CURIOSIDADE: Esse vídeo mostra como é feito o tijolo. Se possível, mostre para a criança.

https://youtu.be/ZRIW6PdEEh8

REGISTRO: Pesquise, recorte e cole alguns tipos de casas de humanos e de 
animais. Pode desenhar se não conseguirem achar. Ok? Se possível mande no grupo 
da turma ou guarde a atividade para entregar quando voltarem as aulas presenciais.
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