
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 09/08 à 13/08

NOME DO ALUNO:

ATIVIDADE 1 – MÚSICA

CONTEÚDOS: Timbre (“identidade da fonte sonora”) 
OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para
desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os
códigos musicais. 

DESENVOLVIMENTO
Ler para a criança: Timbre é a identidade da fonte sonora, ou seja, é pelo timbre que percebemos
se o som é da voz de uma mulher ou homem e mais: se a voz é da mamãe ou da vovó! O sentido 
que usamos para isso é a audição e o principal órgão responsável pela audição é o ouvido. Pelo 
timbre podemos identificar de quem é uma voz ou o que está fazendo aquele som. Vamos aprender 
uma brincadeira nova para você perceber que seu ouvido é capaz de identificar?
*Junto com esta atividade, postarei um vídeo cantando a música.

BRINCADEIRA/ MÚSICA: TOCA O TELEFONE

TRIM, TRIM...

TOCA O TELEFONE

TRIM, TRIM…

CORRI E ATENDI:

ALÔ. QUEM É? QUEM É QUE FALA AÍ?

_________________________

(FAZER O SOM DO ANIMAL E PEDIR PARA A CRIANÇA APONTAR E FALAR QUAL ANIMAL FAZ AQUELE SOM)

REGISTRO: Faça um breve vídeo ou foto e nos mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

CONTEÚDOS: Representação gráfica através de registros pessoais e coletivos. 
OBJETIVO:  Trabalhar  com as  informações  do  meio,  desde  a  coleta  de  dados  até  sua  interpretação,
acompanhar maneiras de ordenálas e agrupá-las através de representações gráficas simples ,como listas,
tabelas e gráficos); 

DESENVOLVIMENTO: Vamos fazer um gráfico dos animais? 
1 - Imprima ou desenhe no caderno da criança a tabela abaixo.
2 – peça que ela observe o primeiro animal da atividade 1;
3 – Qual animal é? (ovelha/carneiro)  Quantas patas ela tem? 4
4 – Agora é só pintar um retângulo para a ovelha na coluna dos animais de 4 
patas. Olha lá! Já comecei a pintando um retângulo para a ovelha. Agora é a 
sua vez. 
5 – o próximo animal na atividade 1 é… Quantas patas ele tem?
Comece de baixo para cima, pintando um retângulo para cada animal de 
acordo com o número de que patas ele tem:

 

Quando terminar, pergunte a criança se ela consegue olhando a tabela dizer:

a) quantos animais você achou com 2 patas?
b) quantos animais de 4 patas?
c) tem mais animais com 2, 4 ou 6 patas? Se necessário, pergunte qual coluna foi
mais pintada. 

REGISTRO:  Faça uma foto e nos mande pelo grupo do WhatsApp ou guarde esta folha 
para entregar na escola.
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ATIVIDADE 3 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

 CONTEÚDOS: características dos seres vivos - animais
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 - Ler para a criança: Agora que você já consegue separar os 
animais dos vegetais (plantas), vamos aprender um pouco mais sobre os animais?
Os animais podem ser separados de acordo com o lugar em que vivem: 

- terrestres vivem na terra: como cachorros, cobras, vacas, lagartos, minhocas e 
também o ser humano!
- aquáticos: que vivem na água de rios, lagos, aquários e oceanos, como baleias, 
peixes, golfinhos, estrelas do mar...
- aéreos: são os que voam como pássaros, borboletas, morcegos,..

***lembre a criança que já aprendemos que os meios de transporte também são divididos desta 
mesma maneira. 
Se possível, assistam ao vídeo para aprender mais: https://youtu.be/o5hasxbhmrA

Observe os animais abaixo e marque nos quadradinhos:
- X nos terrestres;
- O nos que vivem na água;
- pinte o quadradinho dos que são capazes de voar.

REGISTRO: Faça uma foto e nos mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 4 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS: Práticas de leitura; Formas de comunicação escrita – Função comunicativa da linguagem
escrita. Gênero textual: receita.
OBJETIVOS: Familiarizar-se com a escrita por meio de manuseio de livros, revistas e outros portadores de
textos; Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente acumulado, fruição e
entretenimento. 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: Nesta aula vamos aprender um pouco sobre as receitas. Sabia que receita 
também é um tipo de texto? As receitas culinárias ensinam a fazer comidas. Normalmente elas tem 
uma lista com os ingredientes e as quantidades que devemos usar de cada um. Tem também o modo
de preparo que são os passos que devemos seguir para dar tudo certo. O mais legal sobre esse tipo 
de texto é que podemos aprender a fazer um prato que uma pessoa criou há muito tempo e 
reproduzir igual, mesmo sem nunca ter conhecido a pessoa. Algumas receitas são passadas de 
geração em geração e são modificadas, testadas e adaptadas passando de pais para filhos como um 
segredo. Vocês têm alguma receita assim na sua família?
Nesta atividade vamos aprender uma receita bem simples de massinha de modelar. 
Brincar com massinha de modelar estimula a criatividade e desenvolve motricidade, atenção, 
concentração, dentre outras inúmeras aquisições de conceitos! Mão na massa que a garotada vai 
amar! 

Massinha de modelar

INGREDIENTES:
1 XÍCARA DE FARINHA DE TRIGO
4 COLHERES DE SAL
1 EMBALAGEM DE SUCO OU GELATINA
1 COLHER DE SAL
DE 100 A 150 ML  DE ÁGUA QUENTE

MODO DE FAZER:
ESQUENTE A ÁGUA E DISSOLVA A GELATINA, O SAL, ACRESCENTE O ÓLEO E 
DEIXE AMORNAR PARA QUE A CRIANÇA POSSA USAR. 
NUMA BACIA COLOQUE A FARINHA E VÁ DESPEJANDO AOS POUCOS O LÍQUIDO E
SOVANDO ATÉ DAR O PONTO DE MASSINHA, ATÉ QUE DESGRUDE DAS MÃOS. 

ATENÇÃO: ALÉM DA DIVERSÃO, O PRINCIPAL É QUE NESTA ATIVIDADE A CRIANÇA PERCEBA 
QUE É PRECISO LER O TEXTO E SEGUIR OS PASSOS PARA A RECEITA DAR CERTO! ENTÃO, 
LEIA OS INGREDIENTES E VÁ SEPARANDO AS QUANTIDADES COM AJUDA DA CRIANÇA E 
DEPOIS DEIXE QUE ELA PARTICIPE DO PREPARO. 

REGISTRO: Faça uma foto um pequeno vídeo da criança realizando esta atividade e nos 
mande pelo grupo do WhatsApp.
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