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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 16/08/2021 a 20/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

Dia 1 – Ciências da Natureza - Ciências da Naturais – Seres vivos 

CONTEÚDO: Animais silvestres; 
 
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 da atividade:  

• Iniciaremos o estudo sobre os animais, nesta atividade aprenderemos sobre os animais silvestres ou 

selvagens que vivem ou nascem em um ecossistema natural - como florestas, rios e oceanos.  

• Existem animais silvestres nativos brasileiros e exóticos de outros países. Lobo-guará, onça-pintada, 

mico-leão-dourado, piranha, boto, curió, papagaio e capivara são exemplos de animais silvestres 

nativos. São animais silvestres exóticos leão, tigre, elefante, pavão, canguru e outros animais que não 

fazem parte da fauna brasileira.  

• Converse com a criança sobre alguns desses animais explorando algumas de suas características. 

• Em seguida, assista ao vídeo: https://youtu.be/BLYr11fcC58 (ANIMAIS SELVAGENS PARA CRIANÇAS)  

• Para finalizar, a criança deverá fazer um desenho do animal que ela mais gostou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsap. 

https://youtu.be/BLYr11fcC58
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Dia 2 – Música- apreciação musical e contextualização 

CONTEÚDO:  Gêneros musicais; 
 
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo 
a música como produto histórico-cultural.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

• Vamos aprender uma música de lobo - Enquanto seu lobo não vem! https://youtu.be/9amuUt4w)zg 

• Agora vamos cantar a música, segue a letra; 
 

 

• Pergunte para a criança qual palavra está escrita em vermelho.  

Anote aqui a resposta: _______________________  

• Vamos fazer uma brincadeira divertida com esta música! Enquanto cantam, andam e dançam como 

se estivessem passeando pela floresta. Uma pessoa é o lobo e as outras estão passeando e cantando. 

Quando o lobo estiver pronto, ele sai correndo atrás dos outros que estavam cantando, pronto para 

comer alguém! 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro: Favor mandar fotos ou vídeos no grupo do Whatsapp. 

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM... 

SEU LOBO ESTÁ? 

ESTOU COLOCANDO A CALÇA 

ESTOU COLOCANDO O COLETE 

ESTOU COLOCANDO O CASADO 

ESTOU BOTANDO O CHAPEUZINHO 

ESTOU COLOCANDO AS MEIAS 

ESTOU COM FOME E VOU COMER TODOS VOCÊS! 

https://youtu.be/9amuUt4w)zg
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Dia 3 – Matemática – Números 

CONTEÚDO: Quantificação por emparelhamento, estimativa, contagem;  
 
OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em diferentes 

contextos;  

 

Desenvolvimento da Atividade: 

• No primeiro momento iremos confeccionar cinco círculos com pedaços de papelão e colocar os 

números de 1 a 5. 

• Em seguida peça para a criança colocar os prendedores de roupa de acordo com a quantidade 

representada pelo número que está no papelão.  

 

 

 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 
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Dia 4 - Língua Portuguesa- Leitura 

CONTEÚDO: Práticas de leitura. Função social da leitura como forma de comunicação e como 
apropriação da cultura historicamente acumulada. Leitura como fruição e entretenimento, por meio da 
apreciação de história.  
 
OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente acumulado, 
fruição e entretenimento. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

• Assista junto com a criança a contação da história 

https://youtu.be/ULo5loWWTPw - Quem tem medo de lobo?  

• Converse com a criança sobre a história:  

01. O menino está brincando com quem?  

02. Do que o menino estava brincando?  

03. Como o menino se livrou do lobo?  

04. Você conhece outra história que tem lobo? 

• Pergunte para a criança: você se lembra qual a música que os 

porquinhos cantavam para o lobo?  

• Mostre a letra da música abaixo e cantem juntos:  

 

QUEM TEM MEDO DE LOBO MAU? LOBO 

MAU? LOBO MAU? QUEM TEM MEDO DE 

LOBO MAU? EU NÃO TENHO NÃO! 

 
• Mostre a imagem e a palavra abaixo para a criança e pergunte se ela sabe o que está escrito: 

 

LOBO 
• Agora peça para a criança procurar a palavra lobo na música e circular com lápis de cor ou giz de cera. 

 

 

 

Registro: mande uma foto pelo whatsapp da turma. 

https://youtu.be/ULo5loWWTPw

