
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 05 à 09 de julho

NOME DO ALUNO:

ATIVIDADE 1 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Gêneros literários: contos de fadas e narrativas diversas. - Interpretação dos textos. 
OBJETIVOS: Explorar  os  elementos  de  magia  da  literatura  infantil  apresentando-os  de  forma  que
privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária. 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: Hoje vamos conhecer um livro sem palavras escritas, mas isso não significa 
que ele não tenha uma história! Era uma vez um bravo guerreiro que montou em seu lindo cavalo 
e saiu em uma perigosíssima expedição… Colocarei um vídeo junto com a atividade no nosso 
grupo, mas se não for possível assistir, pode mostrar para a criança essa versão abaixo: 

Fonte: 

http://site.veracruz.edu.br/biblioteca/mural/blog/2018/05/18/animacao-do-livro-barbaro-de-renato-moriconi/

REGISTRO: faça um pequeno vídeo onde a criança conta a história com suas 
próprias palavras e mande no nosso grupo.
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ATIVIDADE 2  – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Gestualidade (tarefas exploratórias); Elementos da sintaxe visual (pontos, linhas, formas,
superfície,  cores,  volume e  espaço).  Composição/Efeitos visuais (textura,  tonalidades,  nuance,  relação
figura/ fundo, planos). 
OBJETIVOS: Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa.;
Criar com autoria e liberdade usando diferentes recursos artísticos para expressar suas ideias. 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: Gostou da história Bárbaro, de Renato Moriconi? Você 
conseguiu descobrir como foram feitas as figuras deste livro? Observe a imagem 
com atenção para descobrir:

Acertou quem falou PAPEL COLORIDO! Percebe que não foi cortado com tesoura?
Neste caso usaram a técnica de rasgar o papel com as mãos para conseguir fazer as 
diversas partes dos personagens e do cenário. 
Você também pode criar uma história assim! 
1- Imagine um personagem: pode ser um animal, uma pessoa, um monstro 
engraçado…. 
2- Rasgue papéis coloridos para fazer as partes do corpo, roupas e acessórios;
3- Monte sobre uma mesa;
4- Para dar movimento você deve mudar a posição de algumas peças, mexer braços, 
pernas, colocar ou tirar chapéus, óculos, mudar a roupa. 

Dica: Para ficar mais legal, você pode pedir a ajuda de algum adulto para tirar fotos 
e montar sua própria história!

REGISTRO: Se possível, mande uma foto ou vídeo da criança realizando essa atividade.
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ATIVIDADE 3 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Meios de transporte e mobilidade urbana.
OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico
das relações humanas em diferentes tempos históricos. 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: No livro o “Bárbaro” monta em seu cavalo. Qual cavalo o 
menino estava realmente? Você já montou em um cavalo de verdade? Sabia que 
muito antigamente não existiam carros e outros veículos com motor, então, quando 
uma pessoa precisava chegar num lugar longe ou carregar algo pesado, usava 
cavalos e bois. Hoje em alguns lugares eles ainda são usados, mas já podemos usar 
muitos outros MEIOS DE TRANSPORTE para ir de um lugar a outro ou levar 
mercadorias. Observe como alguns meios de transportes mais comuns evoluíram 
com o passar do tempo:

BICICLETA AVIÃO

DA CARROÇA AOS CARROS

DA CANOA AO NAVIO

Assista ao vídeo para aprender mais: https://youtu.be/hOaW0MnSg4E
REGISTRO: Qual meio de transporte você achou mais interessante? Faça um desenho.
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ATIVIDADE  4 – 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” (imitação)
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: Vamos imitar os meios de transporte aprendidos? 
Assista ao vídeo e tente imitar como se você fosse o condutor de cada um deles.
h ps://youtu.be/F0636ifYTvc

REGISTRO: faça um breve vídeo da criança realizando esta atividade e mande
no nosso grupo.

4


