
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 13 à 17 de setembro

NOME DO ALUNO:

Querido aluno e família, estas são as atividades desta semana. Se precisarem de orientação ou 
ajuda contem comigo! Se precisarem de algum material solicitado aqui, basta ligarem na escola e 
combinarem um horário para retirar. 

ATIVIDADE 1 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Valores (articular aos conteúdos de uma ou mais áreas da matriz curricular); Interpretação
dos textos em rodas de conversa; Rodas de reconto oral. 
OBJETIVOS:  Conhecer  valores  existenciais  e  princípios  de  ação  na  formação  de  bases  para  o
desenvolvimento da pessoa crítica, motivada para o conhecimento e participação social, despertando o
interesse para a realização do bem comum e da cooperação entre os seres humanos. 

DESENVOLVIMENTO: Bom dia todas as cores é um livro infantil muito 
conhecido, escrito por uma das maiores escritoras do Brasil: Ruth Rocha. Essa 
história fala sobre valores como a amizade, respeito as diferenças e também 
como é difícil tentar agradar a todos. Vejam o vídeo que postei junto desta 
atividade no nosso grupo. Se não for possível, leiam para a criança: 

REGISTRO: Faça uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta atividade 
e nos mande no grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS: Aceitação e compressão das regras do jogo como um meio para todos brincarem bem. 
OBJETIVOS:  Criar  ações  corporais  opositivas  no  jogo  e  em seu  espaço  para  alcançar  seus  próprios
objetivos ou para impedir o outro de alcançar os objetivos dele instaurando ou desenvolvendo uma tensão
lúdica nas situações de “ataque” e “defesa” e buscando soluções para as situações corporais de perseguição
e fuga e pelo espaço do jogo, antecipando as ações dos outros e planejando as suas próprias ações.

DESENVOLVIMENTO:
A brincadeira é parecida com o elefantinho colorido. Precisa de 2 ou mais
participantes e de espaço para correr. Os participantes escolhem quem vai
começar sendo o camaleão, fazem uma roda e cantam a música abaixo no
ritmo da música: Atirei o pau no gato.

'Eu conheço um bichinho-nho-nho,
Colorido-do-do, que confusão-são-são!
Todo dia-ia-ia, troca de cor-cor-cor,
Ele é, ele é, o camaleão!!! 

Ao final da música, a pessoa escolhida para ser camaleão fala uma cor e todos os outros 
participantes correm para achar algum objeto com esta cor.
Obs:se quiserem deixar o jogo mais diver do, podem combinar a cada rodada uma forma de 
deslocamento diferente: de costas, num pé só, como gato, coelho, sapo, etc.

REGISTRO: Peça que a criança desenhe os objetos que foram achados na 
brincadeira pintando-os. Faça uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando 
esta atividade e nos mande no grupo do WhatsApp.

2



ATIVIDADE 3 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Composição/Efeitos visuais (textura, tonalidades, nuance, relação figura/ fundo, planos).
Pintura (explorações e procedimentos): Pintura com as mãos. Pintura utilizando ferramentas tradicionais e
alternativas (pincel, rolo, esponja, palitos, etc.). 
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: Vamos conhecer um pouco mais sobre os camaleões?

Se possível, mostre para a criança esses vídeos em que 2 biólogos contam fatos e 
curiosidades sobre esse animal tão exótico. 

h ps://youtu.be/3dVRZzh_4JQ                                                     h ps://youtu.be/LE5WtxpN2KY

 

Agora que você já observou como é o corpo do camaleão, vamos fazer um 
camaleão que muda de cor? 
1- Pegue um pedaço de papel mais firme, como de tampa de caixa de sapato e 
senhe um camaleão parecido com esse ou como você quiser:

2-Peça para um adulto recortar tirando a parte do meio e deixando os olhos;
3-Pegue papéis ou tecidos e pinte com tinta, canetinha, lápis ou o que você tiver 
em  casa, coloque atrás e divirta-se brincando de mudar a cor do seu camaleão!

REGISTRO: Faça uma foto ou pequeno vídeo da criança realizando esta atividade 
e nos mande no grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Diferenças individuais, étnicas e culturais - pertencimento a diferentes grupos sociais; 
OBJETIVOS:  Perceber-se  como sujeito  singular  e  social,  identificando diferenças  e  semelhanças  que
permeiam as relações sociais; - Perceber-se como pertencente a determinado gênero e etnia (dimensão
particular) e ao mesmo tempo ao gênero humano (dimensão universal); estabelecer com seu próprio gênero
e etnia uma relação afetiva positiva de pertencimento, como referência identitária e de auto-estima; 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: Você viu que o camaleão da nossa história acordou muito contente e 
resolve ficar cor-de-rosa, sua cor favorita. Ao sair para passear  ouvia de cada amigo que 
encontrava no caminho um palpite diferente sobre a cor que ele deveria usar. E o Camaleão 
ia mudando de cor e tentando agradar a todos. Mas no final da história, nosso amigo 
camaleão percebeu que não é possível agradar a todos, e que o mais importante é que 
façamos aquilo que nos faz feliz.  Você respeita seus amigos?
Essas 2 músicas que falam sobre respeitar as diferenças. Se possível, assistam aos vídeos: 

É normal ser diferente
link: https://youtu.be/oueAfq_XJrg  

De toda cor
https://youtu.be/Vya4wiuO_ho

REGISTRO: Depois de ouvir as músicas, converse com a criança sobre a importância de 
respeitar as diferenças de todos e peça que ela faça um desenho sobre isso. Mande uma foto 
ou breve vídeo da criança realizando esta atividade no nosso grupo.

Obs: na próxima página colei as letras das duas músicas
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LETRA DAS MÚSICAS

É normal ser diferente De toda cor ( Me aceita como sou)

Dom, dom, dom, dom
Dom, dom, dom, dom
Irielaiera, irielaie
Dom, dom, dom, dom
Dom, dom, dom, dom
Irielaiera, irielaie

Eu sou amarelo claro
Sou meio errado
Pra lidar com amor
No mundo tem tantas cores
São tantos sabores
Me aceita como eu sou

Eu sou ciumento, quente, friorento
Mudo de opinião
Você é a rosa certa
Bonita esperta
Segura na minha mão

Que o mundo é sortido
Toda vida soube
Quantas vezes
Quantos versos de mim minh'alma houve
Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, 
Sol a pino e poente
Tudo carrega seus tons, seu carmim
O vício, o hábito, o monge
O que dentro de nós se esconde
O amor, o amor, o amor
A gente é que é pequeno
E a estrelinha é que é grande
Só que ela tá bem longe
Sei quase nada meu senhor
Só que sou pétala, espinho, flor
Só que sou fogo, cheiro, tato, platéia e ator
Água, terra, calmaria e fervor
Sou homem, mulher
Igual e diferente de fato
Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, 
surpreendente, medroso e estupefato
Sou ser humano, sou inexato

Passarinho de toda cor
Gente de toda cor
Amarelo, rosa e azul
Me aceita como eu souDom, dom, dom, dom
Dom, dom, dom, dom
Irielaiera, me aceita como eu sou
Me aceita como eu sou
Me aceita como eu sou
Como eu sou
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Passarinho de toda cor
Gente de toda cor
Amarelo, rosa e azul
Me aceita como eu sou


