
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 12 à 16/07

NOME DO ALUNO:
Olá crianças e famílias. Espero que estejam todos com saúde. Esta semana faremos 

atividades que estimulam a memória, coordenação motora e consciência fonológica. Estas 
habilidades são muito importantes para aprender a ler e escrever. Vamos lá?

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS: Linguagem oral como instrumento organizador do pensamento; Sequência na exposição de ideias
(domínio constante e progressivo); Narração de histórias: atenção e expressividade, entonação, musicalidade (rimas).
OBJETIVOS: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e domínio 
progressivo, relatando suas vivências. - Elaborar e responder perguntas 

DESENVOLVIMENTO:
1.Se possível, comece mostrando para a criança o vídeo que coloquei junto das atividades no 
nosso grupo. Nele conto a poesia “A casa e seu dono” de Elias José. Se não conseguir assistir o 
vídeo, não tem problema. Aqui está a poesia: 

Para saber mais sobre o autor: https://pt.wikipedia.org/wiki/Elias_Jos%C3%A9

 



2. Leia para a criança: Você percebeu que a poesia que a professora leu é cheia de rimas? Rima é 
quando o final de uma palavra tem o som bem parecido com o final de outra palavra. Na poesia, o 
tipo ou material que a casa é feito rima com o animal que mora nela. Por exemplo:**ler usando o 
dedo para mostrar cada palavra para a criança e depois voltar e mostrar que a palavra 
cimento termina com as mesmas letras de jumento.

ESSA CASA É DE CIMENTO, QUEM MORA NELA É O JUMENTO.

 *ATENÇÃO: É NORMAL QUE A CRIANÇA TENHA UM POUCO DE DIFICULDADE DE PERCEBER AS RIMAS NO COMEÇO.

3. A memória é uma capacidade essencial para a vida toda e precisa ser exercitada desde 
criança. Vamos exercitar a memória? O adulto lê uma estrofe por vez e a criança fala de qual
animal é a casa. 

4. Agora é só desenhar o animal dono da casa nos espaços corretos.

REGISTRO: Mande uma foto desta atividade no nosso grupo ou guarde para nos mostrar em 
momento oportuno. Se e possível, grave um breve vídeo da criança realizando a atividade 3 e 
mande em nosso grupo.



ATIVIDADE 2 – MÚSICA

 CONTEÚDOS: Gêneros musicais: música infantil e Música Popular Brasileira; 
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a
música como produto históricocultural; 

DESENVOLVIMENTO: 
Continuando o trabalho com rimas, assistam
se possível ao vídeo da canção A CASA do
grande compositor e poeta Vinícius de
Moraes na voz do compositor e cantor
Toquinho. https://youtu.be/WuIbMLPindE. 
Preste muita atenção às rimas e também aos
outros sons da construção de uma casa. 

Agora, vamos brincar e treinar o ouvido com a música “Vamos brincar?”do canal da professora 
Roberta Paciência: h ps://youtu.be/ZjoOT4bp2AE. Quero ver quem vai acertar as rimas!

REGISTRO: Se e possível, grave um breve vídeo da criança realizando a atividade e mande 
em nosso grupo.



ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA

CONTEÚDOS: Noções básicas de posição: em cima, embaixo, dentro, fora, perto, longe, frente, atrás, ao
lado de, primeiro, último, de frente, de costas, no meio, entre, à esquerda, à direita.
OBJETIVO: Reconhecer posições de pessoas e objetos, utilizando vocabulário recorrente em jogos, 
brincadeiras e em diversas situações cotidianas; Explorar e identificar as propriedades geométricas de 
objetos e figuras (forma, tamanho e posição).

DESENVOLVIMENTO: Vamos lembrar as palavras que indicam onde uma pessoa ou 
objeto está? Se possível, assistam ao vídeo: https://youtu.be/zkYTyOuR8hI
Agora, peça que a criança observe atentamente a figura e responda as perguntas:

 
• Qual parte da casa é esta?
• O que o cachorro vai fazer?
• O que tem DENTRO da banheira? 
• Quantas embalagens têm EM CIMA da prateleira?
• Onde estão os peixes? Quantos são?
• Você conseguiu achar a aranha? Onde ela está?
• O cachorrinho está perto do que?
• Qual a cor da calça do cachorrinho?

• Quem está ATRÁS da porta?
• Quais objetos estão EM CIMA 

da mesa?
• Qual a cor das rosas que estão 

DENTRO do vaso? Quantas são?
• O que está pendurado AO LADO

do casaco?
• Qual a cor do objeto retangular 

que está EM CIMA da mesa?

Para saber mais: estas são imagens do liros “A casa dos beijinhos” de Cláudia Belinsky da Editora 
Companhia das Letrinhas.



REGISTRO: Se e possível, grave um breve vídeo da criança realizando a atividade e mande 
em nosso grupo.

ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS: Higiene pessoal; 
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 
Leia para a criança: Na atividade anterior, você viu uma figura de um banheiro. Este é o local da 
casa onde fazemos a maior parte da nossa higiene. Você sabe o que é higiene? (escute a resposta 
da criança). Higiene são os hábitos que devemos ter para manter a saúde e o bem-estar como 
tomar banho, escovar os dentes após as refeições, lavar as mãos antes das refeições e depois de 
usar o banheiro, manter os cabelos limpos e penteados e as unhas cortadas, usar roupas limpas, 
tomar água filtrada ou fervida e muito mais! Além da higiene pessoal, que são esses cuidados com 
o corpo, precisamos viver em um ambiente limpo e bem cuidado. Por isso é importante que você 
ajude a manter seu quarto e sua casa limpos e organizados, guardando seus brinquedos, não 
jogando papéis e lixo no chão, colocando a roupa suja no cesto e tudo mais que você conseguir 
para contribuir com a organização e limpeza da casa. Ok?
Agora que você já sabe o que é higiene, recorte e cole algumas figuras de materiais que usamos 
para fazer a …

HIGIENE DO NOSSO CORPO

HIGIENE DA NOSSA CASA

*Atenção: se não tiver jornais de mercado ou revistas para recorte, pode fazer desenho também.
REGISTRO: Se possível mande uma foto desta atividade no nosso grupo e guarde esta folha 
para nos mostrar em momento oportuno.


