
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam de 19 a 23 de julho

NOME DO ALUNO:

ATIVIDADE 1 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Tempo Histórico e Espaço Geográfico - 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;; Relacionar os meios de transporte a sua natureza:
terrestres, aéreos, marítimos. 

DESENVOLVIMENTO: 
Leia para a criança: Nas atividades da semana 19 aprendemos um pouco sobre 
os meios de transporte e as mudanças que eles tiveram através do tempo. Hoje 
vamos aprender um pouco mais sobre eles. Podemos separar os meios de 
transporte de acordo com o tipo de lugar que ele se deslocam ou andam:

• Existem meios de transporte que se 
deslocam pelo ar como o avião, balão e 
até foguete. São chamados meios de 
transporte aéreos; 

• Também existem os meios de transporte 
que andam na água de rios e oceanos e são 
chamados de meios de transporte 
aquáticos como navios, canoas, lanchas, 
jangadas...

• Porém, os meios de transporte terrestres 
ainda são os mais usados pelas pessoas 
quando querem ir de um lugar para outro 
como carro, ônibus, moto, caminhão, trem,
bicicleta, …

Qual desses meios de transporte você conhece? 
Em quais você já andou? Onde foi? Quantos 
meios de transporte você consegue achar nesta 
imagem? Pinte-os. (resposta: 8)

Para aprender mais assista ao vídeo: MUNDO BITA – AQUILO QUE TE MOVE - NO LINK: 
https://youtu.be/AlH-BTDX22Q
Se possível jogue on line este jogo onde a criança vai testar se entendeu qual o po de cada meio 
de transporte: h ps://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte/
REGISTRO: Mande uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta atividade pelo 
nosso grupo do WhatsApp
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ATIVIDADE 2 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Modelagem e escultura (volume, bidimensional/tridimensional, construção, massa, etc.). 
OBJETIVOS:  Exercitar a gestualidade por meio do desenho, da pintura, da escultura; • Ler, interpretar e
atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções. • Conhecer e expressar ideias diante
de obras de artistas consagrados seja no contato pessoal ou por meio de vídeos, bibliografias, reproduções,
etc. 

DESENVOLVIMENTO: Leia para a criança: Os meios de transporte aparecem em 
diversas obras de arte, pois fazem parte da nossa vida e modificam a paisagem natural. 
Observe estes quadros de Tarsila do Amaral uma grande pintora brasileira e tente achar os 
meios de transporte retratados:

VAMOS FAZER UMA DOBRADURA DE BARQUINHO? 
Peça ajuda de um adulto bem legal, pegue um pedaço de papel cada um e sigam os passos no 
vídeo: https://youtu.be/CPrdggN48-c

 

Depois de fazer a dobradura, pegue uma bacia ou assadeira com água, coloque o barco de papel e 
assopre para descobrir a força dos ventos!

REGISTRO: Mande uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta atividade pelo 
nosso grupo do WhatsApp
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  Tarsila do Amaral - A Gare, 1925
  Óleo sobre tela, c.i.d. 65,00 cm x 84,50 
cm



ATIVIDADE 3 – 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”. (mímica)
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: 
Esta semana vamos fazer um jogo da memória para brincar de mímica. Basta colorir as figuras e
recortar nas linhas pon lhadas com a ajuda de um adulto. Se preferir pode colar num papel um
pouco mais firme para o jogo durar mais. 
*Lembre-se de pintar os 2 meios de transporte iguais com cores iguais.

Para jogar embaralhe as cartas e arrume-as viradas para baixo para ninguém conseguir ver. 
Cada jogador deve pegar uma carta sem deixar o outro ver o que é e depois tentar adivinhar 
onde está a carta igual. Se conseguir achar o par deve fazer uma mímica para que o outro 
jogador tente descobrir qual meio de transporte é. Para o jogo ficar mais interessante, lembrem
que na mímica NUNCA podemos falar ou fazer sons. Divirtam-se!

REGISTRO: Mande uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta atividade pelo 
nosso grupo do WhatsApp
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ATIVIDADE 4 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Formação Ético/política - Resolução de conflitos por meio do diálogo; Regras elementares
de convivência social; Arte literária infantil. 
OBJETIVOS:  Promover ações  de cidadania,  ética  e  responsabilidade social;   Despertar sentimento de
respeito e amor ao próximo;  Estimular a criatividade e a imaginação através de contos e dramatizações. 

DESENVOLVIMENTO: Para esta atividade assistam ao vídeo com a história: 
O Trânsito no Mundinho de Ingrid Biesemeyer que será colocado em nosso 
grupo junto desta atividade. 

Depois de assistirem ao vídeo, converse com a criança para saber o que ela entendeu
e o que achou mais importante na história. Aproveite a oportunidade para reforçar as
atitudes de segurança no trânsito seja como pedestres ou como passageiros:

• Andar somente pela calçada e dando as mãos para um adulto e nunca correr e
brincar na rua pois é muito perigoso; 

• Quando estiver num carro permanecer no banco de trás e na cadeirinha ou 
assento para que em caso de acidente a criança não se machuque;

• Evitar conversar ou chamar a atenção do motorista para que ele fique atento 
ao movimento dos outros veículos;

• Ficar próximo e obedecer aos pais ou responsável quando estiver num lugar 
com muitas pessoas para não se perder;

• Todos devem aprender sobre as placas e os sinais do trânsito para evitar 
acidentes;

Agora que você já aprendeu mais um pouco, vamos montar um ônibus usando 
sucatas como caixas de pasta de dentes, de remédios, etc Use sua imaginação e 
monte um meio de transporte que quiser e mostre que se todos seguirmos as 
regras de trânsito teremos um mundo mais seguro para TODOS!
SUGESTÃO:
h ps://youtu.be/mKtzEOneRKw

REGISTRO: Mande uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta atividade pelo 
nosso grupo do WhatsApp
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