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NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Falar e escutar: jogos verbais. 

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório 

vocabular; Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e 

domínio progressivo; Participar de variadas situações de comunicação oral para interagir e expressar 

desejos, necessidades e sentimentos.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Objetivo principal dos jogos verbais é a ampliação do 

vocabulário, memória e pronúncia. É muito comum que mães e pais cantem canções para ajudar o bebê a 

dormir. O que muitos não sabem é que esse ato corriqueiro pode ser considerado um jogo verbal, 

atividade que ajuda a desenvolver a memória e, mais tarde, a oralidade. Existem diversos jogos verbais 

que podem ser aplicados no cotidiano das crianças. Brincar de trava-línguas, rimas, telefone sem fio e 

jogos que repitam sons, vocábulos e palavras, além de parlendas são alguns exemplos de jogos verbais. 

Todos valorizam o aspecto lúdico e criativo da linguagem. 

Que tal experimentar brincar com palavras? 

Então vamos lá. Chamem as crianças e peçam para elas repetirem as Parlendas, assim elas poderão 

diferenciar as palavras mais difíceis: 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

Depois dos jogos verbais com parlendas inicie uma conversa com a criança, pergunte de qual ela mais 

gostou, qual foi mais fácil, qual a mais difícil? Deixe a criança falar e expressar seus sentimentos, ajude 

na pronúncia das palavras. E para finalizar e registrar esse momento de aprendizagem e diálogo entregue 

a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) 

para que possa reproduzir no papel o que acabou de ouvir.  

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO   

   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 27/09/2021 a 01/10/2021 

 
  

NOME DO ALUNO:  

 
 

  

ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: Operações – ideias quantitativas de somar e subtrair.  

OBJETIVOS:  Utilizar noções simples de cálculo na resolução de problemas cotidianos; Vivenciar ações 

relacionadas a operações aritméticas com apoio material e, progressivamente, através de cálculos mentais 

e estimativas; Comunicar soluções encontradas nas situações problema vivenciadas através de 

representações informais; desenhos e linguagem não convencionais.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade de matemática vamos organizar dez 

objetos e deixá-los em uma caixa e chamar a criança e incentivá-la a retirar e ir fazendo a contagem.  

Demonstre o funcionamento da soma através de objetos. As crianças respondem bem às ferramentas 

visuais que ajudam na compreensão de conceitos. Praticamente qualquer objeto serve, copinhos de 

plástico, potes diversos, caixinhas e até livros.  

Comece com um número pequeno e experimente diversas táticas para demonstrar os relacionamentos 

numéricos: peça que ela conte a quantidade, depois que junte em dois grupos e conte a quantidade de 

cada grupo. Explique que ela separou os grupos e por isso a quantidade diminuiu.  

Empilhe os objetos para demonstrar a soma. Comece com uma pilha de três caixas, por exemplo, e 

adicione mais duas. Pergunte quantas caixas agora estão na pilha. 

 
Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, entregue a criança uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no 

papel o que aprendeu. 
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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS:  Universo – Lua 

OBJETIVOS:   Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua 

influência nos elementos que constituem a vida em nosso planeta.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos conversar com as crianças sobre o Lua? Leia o texto 

para a criança.  

 

 
 



 

Se possível reproduza o vídeo para deixar a atividade mais interessante e prazerosa. 

Quatro Luas para Luna 🌑🌒🌓🌕 - O Show da Luna! Episódio Completo 09 | Primeira Temporada | 

Kids 

https://youtu.be/e7SF0opk274 

 

 
 

 

Depois que a criança ouvir o texto proposto convide-a para observar o Lua.  

 

Para registrar essa atividade entregue a ela uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, 

carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu próprio desenho sobre o que acabou de 

aprender. 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/e7SF0opk274
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ÁREA: Música 

CONTEÚDOS:  Música como linguagem – Interpretação 

OBJETIVOS:  Desenvolver a imaginação e a autoria por maio do conhecimento e da experimentação da 

improvisação, interpretação, composição e registro.  
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Vamos encerrar nossas atividades da semana com uma 

música sobre o LUA, se possível reproduza o vídeo abaixo e cante com a criança a música proposta.  

 

A Canção da Lua | Canções infantis | LittleBabyBum 

https://youtu.be/60H63iQ9Eh0 

 

À noite a Lua vem brincar, 

O Sol terminou de trabalhar 

Agora é tarde e muito escuro 

A Lua brilha nesse lado do mundo 

É a Lua, Lua, Lua! 

É a Lua, Lua, Lua! 

 

Às vezes a Lua é crescente 

Às vezes é cheia 

Ela cresce e diminui  

Todo mês, frequentemente 

É a Lua, Lua, Lua! 

É a Lua, Lua, Lua! 

 
 

Depois que a criança dançar a música proposta para essa atividade entregue a ela uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu próprio 

desenho sobre a música que acabou de ouvir. 
 

https://youtu.be/60H63iQ9Eh0

