
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam  De 17/05 à 21/05/2021

NOME DO ALUNO:

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS: Leitura pelo adulto de diferentes gêneros e portadores textuais (poesia); - Função social da
leitura por meio do conhecimento e uso das várias modalidades de gêneros discursivos e tipos de texto.
OBJETIVOS:  Compreender  e  usar  com  maior  precisão  o  idioma,  instalando  e  ampliando  repertório
vocabular; Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-os nas diversas
situações comunicativas; 

 Textos rimados, como as poesias, desenvolvem nas crianças a atenção, memorização, 
sequência e ritmo, habilidades essenciais à leitura e também para a vida.

DESENVOLVIMENTO:
1. Leia para a criança a poesia abaixo:
2. Leia novamente uma frase por vez e peça que ela repita em seguida.
3. Leia novamente deixando que ela complete as frases no final.

EU TENHO DOIS OLHOS
QUE SÃO PARA VER.

EU TENHO UM NARIZ
QUE É BOM PARA CHEIRAR.

EU TENHO UMA BOCA:
SERVE PARA COMER.

EU TENHO ORELHAS
QUE SÃO PARA ESCUTAR.

TENHO DUAS PERNAS
E TENHO DOIS BRAÇOS
QUE SERVEM PRA ANDAR
E PARA OS ABRAÇOS.

(RUTH ROCHA E JOÃO J. NORO, DO LIVRO MEU CORPO),  EDITORA MELHORAMENTOS

REGISTRO: Se possível, filme a criança realizando esta atividade e mande no nosso grupo.
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ATIVIDADE 2 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS: Partes externas do corpo;

OBJETIVOS:  Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da
necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo.

DESENVOLVIMENTO: Se possível, inicie esta atividade mostrando à criança o vídeo sobre
as partes do corpo humano no link: https://youtu.be/qelEiERtEUY

Agora, vamos desenhar um boneco da criança em tamanho natural?

O material fundamental é uma folha de papel do tamanho da criança (pode ser jornal ou folhas de 
sulfite ou caderno coladas umas nas outras), lápis ou caneta esferográfica preta (para os contornos)
e lápis colorido. O primeiro passo é deitar a criança no papel, com braços e pernas afastados do 
corpo, e o adulto desenhar com o lápis preto ou caneta o contorno da criança. Assim:  

Depois, peça que a criança desenhe os olhos, nariz, orelhas, boca,  dedos e cabelos. A ideia é 
deixar a criança montar o desenho de si mesma em tamanho real e chamar a atenção dela para os 
detalhes que a fazem diferente dos demais, portanto, única e especial. O objetivo não é um 
desenho perfeito e sim posicionar as partes do corpo corretamente. Se ela errar o lugar, peça que 
observe seu próprio corpo.
*ATENÇÂO: usaremos esse desenho para as aulas seguintes. Guarde com carinho.

Para finalizar, peça para a criança apontar no desenho algumas partes do corpo 
como: pescoço, testa, cotovelo, joelho, umbigo, ombros, pés, mãos, coxas, queixo, 
narinas,… Se ela não souber, mostre em você e peça que ela mostre nela.

REGISTRO: Envie a foto da atividade no grupo do WhatsApp. Ou guarde para 
mostrar em momento oportuno.
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ATIVIDADE 3 – MÚSICA

CONTEÚDOS: Gêneros musicais: Música Infantil (apreciação musical).
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo 
a música como produto histórico-cultural.

DESENVOLVIMENTO: Existem várias músicas que cantamos com as crianças 
para apresentar e fixar as partes do corpo. Selecionei 3 que eles gostam muito. Se o 
adulto não souber e a criança não se lembrar, fiquem tranquilos que mandarei uma 
mensagem no grupo do WhatsApp cantando.

1- Quero ver quem adivinha observando a figura: Qual é a música?

2-                                                                  3-

REGISTRO: Mande um vídeo ou foto da criança realizando esta atividade no grupo do 
WhatsApp.
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OBS: Pode também  incluir outras rimas 

comprar um giz/ nariz; ; feijão/mão; batata roxa/coxa;    
 repolho/olho; maçã vermelha/orelha e muito mais!



ATIVIDADE 4 – MATEMÁTICA

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

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

DESENVOLVIMENTO: 
1- Para iniciar, pergunte à criança qual a quantidade de cada uma das partes do corpo 
abaixo sem mostrar o desenho. É importante que a essa altura ela já saiba o nome de cada 
uma das partes trabalhadas. 
Exemplo: 
o adulto pergunta: Quantas orelhas você tem? 
A criança deve responder: duas. (ou contar apontando onde ficam: uma, duas)

2- Para terminar, mostre à criança este papel e peça que ela desenhe um pauzinho para 
representar cada parte que encontrar.

REGISTRO: Mande uma foto desta atividade no grupo do whatsapp ou entregue na escola.

4


