
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam de 14 a 18 de junho

NOME DO ALUNO:

Estamos no mês de junho, o período de festas Juninas. Infelizmente este ano não poderemos
comemorar juntos  na  nossa  tradicional  festa  da  EMEII  Jd.  Ivone… Então,  preparamos
algumas atividades para que vocês possam aprender e relembrar nossa festança!

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS:  Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-os nas
diversas situações comunicativas. 
OBJETIVOS: Práticas  de  leitura;  Função  social  da  leitura  como  forma  de  comunicação  e  como
apropriação da cultura historicamente acumulada; Leitura de diferentes gêneros e portadores textuais. 

DESENVOLVIMENTO: Todo Arraiá sempre tem comidas deliciosas e tradicionais, uma 
delas que nunca pode faltar é a PIPOCA!!! Nessa atividade, vamos aprender a fazer uma receita 
gostosa de pipoca doce e trabalhar o gênero textual receita. A ajuda de um adulto é necessária 
nesta atividade. Contamos com vocês! 
Enquanto o adulto lê a receita, a criança deve pegar os ingredientes e separar as quantidades
indicadas, colocando na panela ainda sem ligar o fogo.

REGISTRO: Envie uma foto da criança realizando esta atividade no nosso grupo do 
WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos, noção de número natural, quantificação por
emparelhamento,  estimativa,  contagem.  Sequência  numérica,  leitura  e  escrita  de  números.
Medidas convencionais e não convencionais. 
OBJETIVOS:  Reconhecer  o  sistema  de  numeração  e  a  importância  cultural  dos  números,
entendendo-o como uma conquista da humanidade. Ampliar e aprofundar os conhecimentos de
noções de números,  explorando-os  em diferentes  contextos.  Observar  e  reconhecer  diferentes
portadores numéricos e as informações que contém. Ter confiança em suas próprias estratégias e
na sua capacidade para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos
prévios.

DESENVOLVIMENTO: Vamos contar pipoquinhas? Depois da receita pronta, a 
criança deve encher uma mão de pipocas, colocar num prato ou outro recipiente com espaço 
e contar quantas pegou antes de comer. Fácil, né? 

Outras ideias para desenvolver o pensamento matemático:
- pode-se pedir que a criança avinhe a quantidade só olhando e depois conte. Isso se chama 
estimativa;
- também podemos trabalhar a comparação de quantidades fazendo um montinhos 
 quanto cabe na mão da criança e quanto cabe na mão do adulto? Qual cabe mais pipocas?
- iniciar as noções de adição, pedindo que a criança pegue um pouco em cada mão e conte. 
Depois peça que ela conte quantas pipocas tem se juntar a quantidade das duas mãos;
- iniciar as noções de subtração pedindo que a criança conte quantas tem na mão e depois 
coma uma e conte quantas tem. Incentive ela a perceber que quando tira (come) uma, fica 
com menos do que tinha antes.
São muitas as formas de  incluir a matemática no dia a dia das crianças!

REGISTRO:  Envie uma foto da criança realizando esta atividade no nosso grupo do 
WhatsApp ou peça que a criança cole grãos de milho sem estourar ou bolinhas de papel de acordo 
com a quantidade do pacote:
Obs.: o adulto deve falar o nome do numeral e deixar a criança pegar a quantidade.
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ATIVIDADE 3 – MÚSICA

CONTEÚDOS: gêneros musicais: música infantil folclorica.
OBJETIVOS: conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a
música como produto históricocultural. 

DESENVOLVIMENTO: Vamos relembrar a música da pipoca, cantar e pular 
feito pipoquinha?

Quer aprender a dançar? Assista o vídeo desta outra versão da música: h ps://youtu.be/_DQraK78X60

REGISTRO: Envie uma foto da criança realizando esta atividade no nosso grupo do 
WhatsApp.
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UMA PIPOCA NA PANELA,
CHEGOU MAIS UMA
PARA CONVERSAR
(FICARAM DUAS!)

FOI UM TREMENDO FALATÓRIO
NINGUÉM PODIA
MAIS AGUENTAR…

FOI UM TAL DE PLOC (pulo pra frente)
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra trás)
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra direita)
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra esquerda)

DUAS PIPOCAS NA PANELA,
CHEGOU MAIS UMA
PARA CONVERSAR
(FICARAM TRÊS!)

FOI UM TREMENDO FALATÓRIO
NINGUÉM PODIA
MAIS AGUENTAR…

FOI UM TAL DE PLOC (pulo pra frente)
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra trás)
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra direita)
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra esquerda)

TRÊS PIPOCAS NA PANELA,… 
(CONTINUAR SEMPRE AUMENTANDO UMA)



ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS: características dos seres vivos (bióticos) e da matéria não viva (abióticos). Fases da vida
(nascimento, crescimento, reprodução, morte e decomposição): Plantas 
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.

DESENVOLVIMENTO
 LEIA PARA A CRIANÇA: O milho é um conhecido cereal cultivado em grande 
parte do mundo e muito utilizado como alimento humano ou para ração animal devido às
suas qualidades nutricionais. Milho faz bem para a saúde e pode ser consumido de 
muitas formas desde os grãos cozidos ainda na espiga com sal, bolos, cuzcuz, canjica, 
polenta... Os pesquisadores acreditam que seja uma planta de origem mexicana, já que 
seu cultivo começou de 7.500 a 12.000 anos atrás na área central do México.[1]. 
E você? Gosta de milho? Como você mais gosta de comer?
Sabia que milho de pipoca germina assim como o feijão?
Vamos fazer essa experiência?

1. Coloque dentro de um potinho um pedaço de
papel higiênico dobrado ou guardanapo de papel;

2. coloque alguns grãos de milho dentro;
3. coloque em um local que bata sol;
4. todos os dias umedeça os grãos e todo o papel

com água e observe o que acontece!!!

REGISTRO: faça um desenho do que acontece a cada dia com os milhos.

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5

 

DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10
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Curiosidade: 
Sabia que o milho não nasce na lata? Olha como é uma plantação de milho:

Se você quiser aprender a plantar o milho, assista esse vídeo. Nele um senhor 
explica direitinho como plantar as mudinhas que irão germinar.
https://www.youtube.com/watch?v=rTfYxclgLd4
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