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BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 
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INFANTIL IV/V      

TURMA PROFESSORA PERÍODO 
LETIVO 

B- INTEGRAL 
C- MANHÃ 

 
DENISE 

20/09/2021 a 
24/09/2021 

  

 

NOME DO ALUNO:________________________________________ 

 

TEMA DA SEMANA: CONTINUAÇÃO DO PROJETO ANIMAIS DE 

JARDIM - FORMIGA 

 

» Reserve um horário e um local para realizar a atividade. Tenha isso como parte da 

rotina da criança. 

» Guarde as atividades em um saquinho ou pasta para ser entregue na escola depois. 

» Lembre-se de devolver as atividades realizadas pelas crianças ao final de cada 

mês. 

 

TODA PRODUÇÃO DA CRIANÇA E TODOS INCENTIVOS SÃO 

IMPORTANTES E VÁLIDOS! 

  

BOM TRABALHO À TODOS! 
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FAMILIARES 
LEIA ANTES AS INFORMAÇÕES E COM SUAS PALAVRAS, CONTE A 

CRIANÇA AS CURIOSIDADES SOBRE FORMIGA. 

 
 

INTRODUÇÃO  

1) As formigas são insetos que vivem em sociedade. Em cada formigueiro (colônia) 

de formigas há muitas rainhas que são responsáveis pela reprodução e que podem viver 

até 18 anos. 

2) Cada formiga possui uma função bem definida dentro da colônia: todas as tarefas 

são bem divididas entre todas elas. Em um formigueiro há as formigas que são 

responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos 

e as responsáveis pelos cuidados com as larvas (filhotes da formiga). 

 

3) As formigas se comunicam através de uma substância química chamada de 

feromônio. À medida que elas vão andando, deixam para trás um rastro (cheirinho) dessa 

substância, que é percebida através das antenas. 

4) A alimentação das formigas dependerá da sua espécie: algumas são carnívoras 

(outros animais), outras herbívoras (vegetais), mas a maioria das formigas é onívora, ou 

seja, elas comem de tudo, animais, vegetais e restos de alimentos humanos. 

5) Elas sobreviveram a explosão que extinguiu todos os dinossauros, e também 

sobreviveram a idade do gelo. 

6) As formigas são extremamente fortes. Elas têm a capacidade de transportar entre 

10 e 50 vezes seu próprio peso corporal! 

7) Assim como vimos nas abelhas, as formigas também possuem 6 patas e duas 

antenas, mas, diferente da abelha que voa, a formiga se move andando com suas patinhas.  
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ATIVIDADE 1 - FÁBULA “A CIGARRA E A FORMIGA" 

 

Áreas: Língua Portuguesa, Ciência da Natureza, Artes Visuais. 

Eixos:  Oralidade, seres vivos, artes. 

Objetivos: Ampliação do vocabulário, identificar o animal formiga e suas 

características, refletir sobre os valores apresentados na fábula (ética, solidariedade). 

Procedimentos: Assistir o vídeo. 

 

 

Desenho animado infantil com os Amiguinhos 

Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=ocHOzZvdS1Y 

 

Ao término do vídeo, converse com a criança sobre os princípios que disciplinam e 

orientam o comportamento humano apresentando as regras e valores para a vida em 

sociedade, é fundamental também dentro da escola: colaborar com a organização da sala 

(guardando brinquedos e materiais), ajudar o amigo nas atividades, cumprir os horários 

de deslocamento dos ambientes propostos pela professora.  

A história é uma lição que vai mostrar os direitos e deveres como cidadão, tornando o 

pequeno mais preparado para entender e colocar em prática o respeito e a tolerância. A 

CIGARRA E A FORMIGA é uma lição simples e direta sobre a importância e o valor do 

trabalho e com a CIGARRA aprendemos uma lição fundamental para todos os seres: 

precisamos ser independentes e responsáveis por nós mesmos.  

Após dialogar sobre a fábula, utilizar massinha de modelar, giz de cera, lápis de cor, 

canetinha, entre outros, e fazer o personagem que mais gostou. 
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MEU PERSONAGEM PREFERIDO FOI... 
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ATIVIDADE 2 – LINGUA PORTUGUESA – IDENTIFICAÇÃO DE FIGURAS E 

LETRAS 

 

ÁREA: Língua portuguesa  

EIXO: Oralidade, leitura e escrita 

CONTEÚDO: linguagem oral e escrita, coordenação motora 

OBJETIVOS: reconhecer a letra F de formiga e outras figuras que também iniciem 

com sua letra, desenvolver a coordenação motora fina através do recorte e colagem das 

figuras. 

Procedimentos: o adulto deverá orientar a criança conforme o que pede a atividade 
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ATIVIDADE 3 – QUEBRA CABEÇA 

 

Área: Matemática  

Conteúdos: Espaço e forma, Organização e movimentação no espaço e raciocínio 

lógico matemático.  

Objetivos: Movimentar peças de um quebra cabeça, identificando suas posições 

corretas no jogo. 

Procedimentos: a criança deverá primeiramente colorir a figura. Em seguida, recortar 

com a tesoura as linhas, separando em várias partes o desenho. Em seguida, embaralhar. 

E finalmente, pedir que a criança monte a figura em seu formato original.  
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ATIVIDADE 4 – BRINCADEIRAS DE FORMIGA 

 

Área: cultura corporal 

Eixo: música, brincadeiras de destrezas e desafios corporais. 

Conteúdos: dança, percepção corporal (partes do corpo). 

Objetivos: Perceber e sentir o corpo e suas partes, identificando os seus limites e 

possibilidades, visando a conscientização e a expansão corporal; expressar-se a partir do 

esquema corporal; desenvolver a imaginação e a criatividade. 

Procedimentos: na brincadeira 1 seguir as ordens do comandante da brincadeira 

(imitar) e na brincadeira 2 realizar os movimentos cantados na música. 

 

1) BRINCADEIRA: A FORMIGUINHA DISSE PARA...  

- Pular com os dois pés 

- Pular com um pé só 

- Imitar sapinho 

- Andar em fila 

- Andar agachado 

- Levantar os braços 

- Deitar no chão 

 

2) BRINCADEIRA DANÇADA: MÚSICA FORMIGUINHA - GALINHA 

PINTADINHA 2 

 

 

Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=78xEaW5GJ0g 


