
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 07 a 11 de junho

NOME DO ALUNO:

ATIVIDADE 1 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS:  Valores  (articular  aos  conteúdos  de  uma  ou  mais  áreas  da  matriz  curricular).  -
Interpretação dos textos em rodas de conversa. - Rodas de reconto oral.
OBJETIVOS:  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: Leia para a criança a história abaixo ou mostre a ela 
o vídeo que fiz contando essa história e coloquei no nosso grupo do whatsapp:

*converse com a criança sobre a importância de cuidarmos da saúde também de obedecer aos pais.
REGISTRO: Após ouvir quantas vezes quiser, peça que a criança conte para 
você a história do galinho. Grave e mande pelo nosso grupo do whatsapp.
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ATIVIDADE 2 – ARTES VISUAIS 

CONTEÚDOS: Pintura (explorações e procedimentos): Pintura com as mãos; materialidade: tinta.
OBJETIVOS: Exercitar a gestualidade por meio do desenho, da pintura, da escultura;Explorar,
experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais – tradicionais e alternativos – no
fazer plástico-visual em propostas artísticas.

DESENVOLVIMENTO: Galo é o “marido” da galinha e pai dos pintinhos. Eles
são aves e tem o corpo coberto de penas. Agora que já viram a história e sabem 
como é um galo, vamos fazer o galinho gripado da história?

Você vai precisar de papel, tinta guache e lápis ou canetinha.
1- Passe a tinta guache em toda palma da mão da criança e dedos;
2-Fale para a criança abrir bem a mãozinha e carimbe no papel;
3- Espere secar completamente e depois use lápis ou canetinha para fazer os olhos, crista, pés e o 
que mais sua imaginação inventar!

Vai ficar parecido com estes:

REGISTRO: Guarde para nos mostrar em momento oportuno e mande foto do seu galo 
no nosso grupo.
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ATIVIDADE 3– CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Trabalho e Profissões - Ferramentas de trabalho.
OBJETIVOS: Conhecer diferentes modalidades de atividade produtiva e ampliar o conhecimento sobre
profissões; Desenvolver a noção de que o trabalho é o meio de subsistência para satisfazer as necessidades
de sobrevivência básica e, ao mesmo tempo, para a criação de novas necessidades; Identificar as mudanças
históricas  ocorridas  nos  instrumentos  de  trabalho  e  nos  objetos  produzidos  pelo  trabalho  humano;
Perceber as relações de interdependência e cooperação entre os homens na atividade produtiva. 

DESENVOLVIMENTO – Leia para a criança:
Na história do Galinho gripado, podemos ver que ele mora numa fazenda. Você sabe
o que é uma fazenda?(deixe a criança responder). 
Observe a foto abaixo. Esta é um tipo de fazenda. A vida no campo em fazendas, 
sítios e chácaras é bem diferente da nossa vida na cidade. 

Vamos conhecer um pouco da vida no campo? Assista aos vídeos abaixo 
prestando bastante atenção, pois muito do que comemos, vestimos e usamos é 
produzido graças ao trabalho no campo.

1- A VIDA NO CAMPO - ZONA RURAL:  https://www.youtube.com/watch?v=xrcg_21P-cA

2- Chico Bento em: Na roça é diferente -Turma da Mônica (1990): https://youtu.be/Bfx_E3zvnjc

REGISTRO: Recorte e cole (ou desenhe) uma figura que represente a vida no 
campo. Entregue na escola ou tire uma foto e mande em nosso grupo.
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CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS:  Criação  e experimentação  de  diferentes  possibilidades  de  posições  que  o  corpo pode
assumir em suas formas: “as formas corporais podem imitar as formas das coisas”; mitação de animais,
personagens e objetos.
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: 
Agora que já aprendeu sobre a vida no campo, vamos brincar de imitação?

Imite:

 um fazendeiro plantando milho num dia de muito sol;

 um peão boiadeiro em cima do cavalo laçando um boi;

 um touro muito bravo;

 o galo cacarejando bem alto para acordar todos da fazenda;

 um pescador tentando tirar do rio um peixe enorme;

 uma criança subindo numa árvore para pegar uma fruta;

 um pintinho nascendo;

REGISTRO: Mande fotos pelo nosso grupo do whatsapp ou desenhe abaixo qual 
imitação mais gostou:
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