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ÁREA: MATEMÁTIA                          Eixo – NÚMEROS 

 

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos 

 

OBJETIVO: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando em diferentes 

contextos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Parlenda a Galinha do Vizinho 

 

Os números fazem parte do nosso dia a dia 

 

Trabalhar a matemática de forma lúdica torna o aprendizado mais prazeroso para a criança 

Primeiro o responsável vai ler a parlenda para a criança, depois vai usar palitos, sementes (milho, 

feijão), tampinhas, pauzinhos para representar a quantidade para a criança: 

Exemplo: bota 3, com a ajuda do responsável a criança vai separar 3 tampinhas e contar em voz alta 

e vai fazer isso com todos os números. 

 

                                                           A GALINHA DO VIZINHO: 

 

                                                     



 

Agora a criança vai fazer bolinhas de papel ou usar sementes e colar na frente do 

número para representar a quantidade. 

Exemplo: 

Bota 1, a criança vai colar uma bolinha, bota 2 vai colar duas bolinhas.  

 

A GALINHA DO VIZINHO BOTA OVO AMARELINHO  

BOTA 1 

BOTA 2 

BOTA 3 

BOTA 4 

BOTA 5 

BOTA 6 

BOTA 7  

BOTA 8 

BOTA 9 

BOTA 10 

A criança aprende a contar, contando, então incentive a criança a contar, ela pode 

contar os brinquedos, os moradores da casa, os sapatos e muitas outras coisas. 

Agora desenhe quantos ovos a galinha botou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA                                 EIXO:ORALIDADE 

 

OBJETIVOS: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com 

coerência e domínio progresso. 

CONTEÚDO: Linguagem oral como instrumento organizador do pensamento e de comunicação – 

sequencia na exposição de ideias (domínio constante e progressivo) 

Desenvolvimento da atividade: História: A Galinha Ruiva 

Contar histórias para as crianças contribui para o desenvolvimento da linguagem, 

amplia o vocabulário, e estimula o hábito da leitura. 

Primeiro um adulto vai ler a história para a criança 

 

                                                      A GALINHA RUIVA  

 

 

        Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos num sítio. 

Um dia ela encontrou umas espigas de milho e pensou, que se plantasse o milho, 

quando ele estivesse maduro, pronto para colher, podia virar um delicioso bolo. 

         Era muito trabalho e ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia 

ajudar a semear o milho? 

        Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos, o gato, o cachorro, 

e o pato, mas quando lhes pediu ajuda, todos responderam que não podiam. 

       A galinha semeou, colheu, debulhou, moeu, amassou, e cozinhou o bolo sozinha. 

       Aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos chegarem. Então a galinha não 

deixou nenhum deles comerem. 

 

(leia a história quantas vezes for necessário) 

Vamos entender a história, pergunte a criança: 



Quais são os personagens da história, ou quem participou dessa história. (deixe a 

criança falar livremente) 

Onde se passa essa história? 

O que a galinha ruiva encontrou? 

Quem era os amigos da galinha ruiva? 

Por que a galinha pediu ajuda dos amigos? Eles ajudaram? 

O que fez a galinha? 

Fale com a criança sobre a importância de ser solidário com o próximo.    

 

                                Agora vocês vão fazer um bolo de fubá bem gostoso 

 

                                                                    

                                        

Ingredientes 

3 ovos 

2 xícaras de chá de fubá 

1 xicará de chá de farinha de trigo  

1 xícara de açucar 

2 xícaras e ½ de leite 

1 colher rasa de fermento em pó 

1 pitada de sal 

1 colher de sopa de margarina 

Queijo ralado a gosto. 

 

 



                                                                    Modo de fazer 

 Coloque todos os ingredientes em uma vasilha grande e misture-os bem. Despeije a 

massa em uma asssadeira untada. Asse em forno quente por aproximadamente 35 

minutos, e está pronto. 

 

 

ÀREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA                                EIXO: SERES VIVOS 

 

OBJETIVO: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres 

vivos e matéria não viva, por meio de identificação de suas características e de suas relações no 

processo evolutivo. 

CONTEÚDO: Características dos seres vivos 

s 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Aves 

As aves são seres vivos que possuem o corpo coberto de penas e botam ovos, mas outros 

animais como as cobras e os jacarés também botam ovos. 

Agora a criança junto com um adulto vai observar as aves. 

 Será que em seu quintal ou na árvore da calçada você consegue ver algumas aves? 

(pássaros, galinhas), observe sua cor, tamanho, seu canto. 

Recorte de jornais e revistas figuras de aves e cole abaixo: 

 

 

                                                           AVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA: ARTES VISUAIS                                     EIXO: GESTUALIDADE 

 

CONTEÚDO: Pintura com as mãos 

 

OBJETIVO: Explorar possibilidades usando tinta guache 

 

Desenvolvimento da atividade: Tinta Guache 

Vamos fazer uma galinha usando as mãos e tinta guache  

Espalhe tinta na mão da criança e carimbe no papel formando uma galinha, como no      
exemplo abaixo 

 

 

 A criança vai completar o que falta usando canetinha. 

 

 Carimbo das mãozinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


