
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 31/05 até 02/06/2021

NOME DO ALUNO:

ATIVIDADE 1 – MÚSICA

CONTEÚDOS: Fontes sonoras: CORPO
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: 
LEIA PARA A CRIANÇA: Você sabia que nosso corpo produz sons? Existem os sons que não
podemos controlar muito bem como o som das batidas do coração, o som da respiração, sons da 
nossa barriga quando estamos com fome e também o som do pum! Mas também podemos usar 
nosso corpo para produzir vários sons e até criar mésicas. Vamos tentar?
Se for possível, mostre esse vídeo para a criança e incentive a fazer os sons com o corpo: 
https://youtu.be/lzelCRX7TZE

• Sons com as mãos: estale os dedos, tente bater palmas de formas diferentes com as mãos 
bem abertas, só com as pontas dos dedos, com as mãos em conchas, mãos na cabeça, nas 
coxas, no peito…

• Sons com pés: bater ou arrastar os pés no chão, pé com pé…
• Sons com a boca: além da voz e de todas as palavras que falamos, também podemos 

estalar a língua, bater os dentes, mandar beijo curto e longo, assoprar, assoviar, fazer 
caminhãozinho… Olha que legal https://youtu.be/Nn9aMGlFqHk

*Curiosidade: Olha que legal esses 2 vídeos em que os sons do corpo são explorados: 
https://youtu.be/rcBvsH7jqnc
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw

REGISTRO:
E aí? Qual outro som você consegue fazer com seu corpo? Envie no nosso grupo de 
WhatsApp uma foto ou vídeo desta atividade 
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ATIVIDADE 2 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS: sequência temporal e causal - conto e reconto de histórias, com coerência progressiva na
narração. Linguagem oral como instrumento organizador do pensamento e de comunicação – Sequência na
exposição de ideias (domínio constante e progressivo). - Narração de fatos e histórias.
OBJETIVOS:  Compreender  e  usar  com maior  precisão  o  idioma,  instalando  e  ampliando  repertório
vocabular. - Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e
domínio progressivo, relatando suas vivências. 

DESENVOLVIMENTO: Assistir ao vídeo com a contação da história “Eu sou 
assim e vou te mostrar” de Heinz Janisch – No livro o personagem principal mostra 
como ele é, ressaltando o aspecto físico e os 5 sentidos e também a importância de 
respeitar as diferenças. 
https://www.youtube.com/watch?v=c9tqIx7_tag

Depois de assis r quantas vezes quiser, peça que a criança reconte a história 
observando as figuras. Enviarei o livro em pdf no nosso grupo para facilitar.

REGISTRO: Mande uma foto ou vídeo da criança fazendo o reconto. Vou amar ver
isso!
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ATIVIDADE 3 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS:Características dos seres vivos (bióticos) – 5 sentidos

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. 

*Es mular e desenvolver os 5 sen dos é fundamental para que as crianças consigam compreender o 
mundo a sua volta, facilitando o aprendizado e autoconhecimento.

DESENVOLVIMENTO: Se possível, assista com a criança este vídeo que ensina 
quais são os 5 sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) e quais os órgãos do 
nosso corpo que cada um utiliza. https://youtu.be/z-Y4UaMWbMk  

Agora, vamos fazer algumas brincadeiras para explorar nossos sentidos?

1- Sente a criança, vende seus olhos e vá apresentando a ela algumas coisas para que descubra 
o que é sem usar a visão, apenas os outros sentidos:

• Sal: primeiro deixe a criança sentir o sal entre os dedos (sentido do tato) e tente acertar o 
que é. Depois fale para usar o olfato e tentar descobrir pelo cheiro. Só depois diga para 
colocar na língua para sentir pelo paladar o sabor. 
Outros elementos que podem ser usados da mesma forma: açúcar, pó de café, suco de 
limão, pedaço de frutas e alimentos em geral.

• Brinquedos: ainda de olhos vendados, entregue a criança alguns de seus brinquedos e peça
que adivinhe o que é pelo tato. Obs: se o brinquedo tiver som, ANTES de entregar na mão 
da criança faça o barulho para que ela tente descobrir o que é pela audição. Pode usar 
também objetos que ela conheça como colher, sapato, meia, etc.

• Sons: Sem tirar a venda dos olhos, peça que a criança descubra quem é que está falando 
com ela só pelo som da voz. Agora, vá cantando uma música e andando pelo ambiente. 
Peça que a criança aponte com o dedo de qual direção vem o som. Você também pode 
realizar esta atividade andando e tocando um instrumento ou batendo 2 colheres de sopa.

2- Vamos exercitar a visão?
Peça que a criança escolha 5 objetos que ela goste. Pode ser brinquedos, coisas da casa, 

sapatos… Coloque os objetos numa mesa e peça que a criança preste atenção por alguns 
segundos e depois vire de costa. Você deve esconder 1 dos objetos e, ao se virar, a criança deve
descobrir qual está faltando. Repita isso quantas vezes quiserem.

REGISTRO: Envie no nosso grupo de WhatsApp uma foto ou vídeo de vocês realizando 
esta atividade.
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ATIVIDADE 4 – MATEMÁTICA

CONTEÚDOS:  Noções de temperatura:  quente,  morno, frio,  gelado; Relações de comparação
entre objetos observando suas propriedades (semelhanças e diferenças); 

OBJETIVOS: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não
necessariamente convencional; Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e
figuras (cor, forma, tamanho e posição).

DESENVOLVIMENTO: 
Para concluir o aprendizado sobre os 5 sentidos, vamos realizar mais 2 
brincadeiras:

1- Pegue 5 pares de meia de cores e desenhos diferentes. Coloque um pé de cada  
solto dentro de um saquinho ou fronha e o outro pé numa mesa. Peça que a criança 
“sorteie” uma meia por vez no saquinho e descubra qual seu par na mesa.

2- Pegue 3 copos ou vasilhas e coloque água dentro: 1 com água quente mas 
suportável para a criança, 1 com água a temperatura ambiente, 1 com água fria/ 
gelada. Com os olhos tampados a criança deve colocar a mão dentro da água e dizer 
qual a temperatura de cada vasilha, 1 por vez.

REGISTRO: desenhe abaixo ou numa folha a atividade que mais gostou e 
entregue na escola ou fotografe e mande no nosso grupo.
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