
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 28/06 a 02/07

NOME DO ALUNO:

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: Você sabia que as maiores festas juninas acontecem no Nordeste brasileiro e 
que o gênero musical mais tocado é o FORRÓ? Estes são os instrumentos mais usados para tocar. 
Sabe o nome destes instrumentos? (espere a criança responder) Vamos aprender? Neste vídeo 
podemos ouvir cada um dos instrumentos do forró com a banda Maria Fulô para crianças: 
https://youtu.be/k6kyWXBI8YI

Agora que você já conhece os instrumentos, vamos ouvir um pouquinho da canção Asa Branca na 
voz do maior sanfoneiro do Brasil, Luiz Gonzaga? Tente achar esses instrumentos e ouvir seu som 
durante a música. Observe também como se toca cada um deles: https://youtu.be/zsFSHg2hxbc

REGISTRO: Agora que você sabe que som faz cada um destes instrumentos, procure algo na 
sua casa para fazer um som parecido e cante uma música. Peça para alguém gravar e mandar pelo 
grupo do whatsapp. 
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ATIVIDADE 2 – LÍNGUA PORTUGUESA

 CONTEÚDOS: Ideia de representação – Escrita de palavras com mediação e autonomia; Nome próprio -
função social; Orientação da escrita; Conhecimento e grafia das letras do alfabeto – caracterização gráfica.
OBJETIVOS: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos. 

DESENVOLVIMENTO: Assistam este vídeo em que Marcelo Serralva canta a 
música infantil Forró do Alfabeto https://youtu.be/AWcaaQ0BqRA e depois ache as 
bandeirinhas com as letras do seu nome e pinte somente elas:

Recorte papéis coloridos no formato de bandeirinhas e escreva em cada um 1 letra 
do nome da criança, embaralhe e peça para que ela coloque na ordem. Se 
necessário, escreva um crachá para que a criança tenha como referência.

REGISTRO: Mande uma foto ou vídeo da criança realizando esta atividade no 
nosso grupo.
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ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA

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

DESENVOLVIMENTO: 
1- Relembre junto com a criança como se conta até 10 apontando os numerais:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
2- Feito isso, observe com atenção as figuras abaixo e conte quantos tem de cada figura. Depois, 
marque um X para cada um que você achou:

   *O adulto deve ler, deixar que a criança conte e depois 
registrar com o número que a criança falar: 

   Bandeirinhas: ________________

   Pessoas: ____________________

    Chapéus: ___________________

    Instrumentos musicais: ________

***Atenção: se não for possível imprimir, peça que a criança observe e conte, fazendo o registro 
em qualquer outro papel.

REGISTRO: guarde esta folha de atividade para entregar em momento oportuno ou 
mande uma foto pelo nosso grupo de WhatsApp.
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ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS: Alimentação: hábitos alimentares; higiene dos alimentos; origem dos alimentos; preparo
dos alimentos. 
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
• Ler para a criança: Você sabe de onde vem o leite que bebemos? E os ovos? E os 

legumes, frutas e verduras sabe de onde vem? Se você disse do mercado, está errado! rsrs
A grande maioria dos alimentos que comemos vem do campo ou zona rural, já aprendemos isso na
aula passada. Você sabia que as comidas típicas de Festa Junina são na sua maioria feitas com 
ingredientes que antigamente eram comuns nas fazendas e sítios como milho, leite e amendoim?
Essa festa surgiu exatamente para celebrar e agradecer a boa colheita e a fartura.
Faça uma pesquisa perguntando para outras pessoas quais são as comidas típicas de festa junina 
feitas com produtos vindos do campo. 

REGISTRO: Cole abaixo recortes de revistas ou panfleto  de supermercado 
com algum tipo de comida típica de Festa Junina. Mande no nosso grupo de 
WhatsApp uma foto desta atividade ou guarde para nos mostrar em momento 
oportuno.
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