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INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 30/08/2021 a 03/09/2021 
   

NOME DO ALUNO:  

 
Dia 1 – Ciências da Natureza – Seres Vivos 

CONTEÚDO: características dos seres vivos (bióticos) e da matéria não viva (abióticos). Fases da vida 
(nascimento, crescimento, reprodução, morte e decomposição). Animais e plantas. 
 

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: Olá crianças, vamos falar sobre um animal muito interessante, a FOCA: 
 - As focas são mamíferos e alimentam-se principalmente de peixes. 

- Costumam ficar em regiões de águas calmas, principalmente em locais com rochedos e bancos de areias.  

- Habitam regiões marinhas de águas frias: Antártida e Círculo Polar Ártico.  

- São excelentes nadadoras graças ao formato anatômico do 

corpo.  

- Vivem em grupos (colônias). 

- A pelagem das focas se caracteriza por ser curta e aveludada. 

- As focas não possuem orelhas. 

- Com aproximadamente 6 meses de vida o filhote de foca já consegue nadar sozinho. 

- Esta espécie animal corre risco de extinção por causa da caça indiscriminada de filhotes de foca. Os caçadores 

objetivam a pele do filhote que tem alto valor, pois é usada na fabricação de bolsas, sapatos etc. 

- O corpo da foca é protegido por uma rica camada de gordura, que funciona como um isolante térmico em regiões 

de baixa temperatura. 

- As focas se comunicam entre si através da emissão de sons graves. 

- Possuem cauda curta. 

- Existem várias espécies de focas. As mais conhecidas são: foca-comum (conhecida como foca-do-porto), foca-

anelada, foca-monge-do-havaí, foca-monge-do-caribe, foca-leopardo (também conhecida como leopardo-do-

mar). 

Atividade: vocês já conheciam a FOCA? 
Gostaram desse animalzinho? 
Eu acho FOCAS fofinhas, e você? 
 
 
 

Registro: Favor mandar vídeo breve no grupo do Whatsap. 
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Dia 2 – Música- apreciação musical e contextualização 

CONTEÚDO:  Gêneros musicais, música popular brasileira para crianças, a importância da música na 
vida dos indivíduos.  
 

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

 

Desenvolvimento: ouça com atenção essa musiquinha com a letra do poeta Vinicius de Moraes, preste atenção 
na letra e nos instrumentos 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DxmXWcpW3lg 
 
 
Atividade: agora desenhe uma foquinha bem bonitinha como conseguir. 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DxmXWcpW3lg
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Dia 3 – Matemática – Espaço e forma e Grandezas e Medidas 
 

  

CONTEÚDO:  Observação, manipulação e identificação de características variadas dos objetos. 
Organização dos objetos de acordo com suas características, relações de comparação entre objetos 
observando suas propriedades. Noções de dimensão: grande, pequeno, maior, menor, médio, alto, 
baixo, grosso, fino, comprido, curto, mesma altura, forte e fraco. 
 

OBJETIVOS:  Reconhecer posições de pessoas e objetos, explorar e identificar as propriedades 
geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e posição).  

 
Desenvolvimento: Nessa atividade vamos aprender a usar o TANGRAM, oriente a criança a recortar 
primeiramente o contorno do quadrado inicial e depois as linhas das formas centrais. Sempre ajudando-a no 
recorte (precisa ficar bem certinho).  
 

Atividade: Depois, a 
criança deverá formar uma 
FOCA com as figuras 
geométricas e colar no seu 
caderno de desenho. 
Quando a colagem estiver 
bem seca, a criança poderá 
pintar e completar a cena 
da forma que imaginar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: vamos ler a letra da música “A FOCA” 
 
A FOCA 
QUER  VER  A  FOCA 
FICAR  FELIZ ? 
É  PÔR  UMA  BOLA 
NO  SEU  NARIZ. 
 
        QUER  VER  A  FOCA 
        BATER  PALMINHA ? 
        É  DAR  A  ELA 
        UMA   SARDINHA. 
 
QUER   VER   A   FOCA 
COMPRAR  UMA  BRIGA ? 
É  ESPETAR  ELA 
BEM   NA  BARRIGA. 

 
       
  LÁ  VAI   A  FOCA 
        TODA   ARRUMADA 
        DANÇAR  NO  CIRCO 
        PRA   GAROTADA. 
 
LÁ   VAI  A   FOCA 
SUBINDO   A  ESCADA 
DEPOIS   DESCENDO 
DESENGONÇADA. 
  
         QUANTO   TRABALHA 
         A   COITADINHA 
         PRA   GARANTIR 
         SUA   SARDINHA. 

 
 
Atividade: escolha uma cor de lápis ou giz e pinte todas as palavras FOCA com a ajuda de um adulto.  
 

Registro: mande uma foto do seu desenho pelo whatsapp da turma. 


