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INFANTIL III -IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO  

    
ÁREA:  MATEMÁTICA  

CONTEÚDOS:  

• Noção de número natural;  

●   Quantificação por emparelhamento, estimativa, contagem; 

●   Sequência numérica;  

OBJETIVOS:  

• Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, entendendo-os como uma 

conquista da humanidade;  

● Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em diferentes contextos;  

EIXO: Números 

 

 

ATIVIDADE 1 –  

Pais ou responsáveis, na atividade da semana passada nós aprendemos a parlenda “1,2, Feijão 

com Arroz”. Agora neste primeiro momento desta atividade iremos relembrar essa parlenda, 

peça para a criança recitar a parlenda contando nos dedinhos “1,2, feijão com arroz, 3,4, feijão 

no prato...” e assim por diante.  

1. No segundo momento, iremos montar uma coleção de tampinhas de plástico de cores e 

formas variadas, com o objetivo de trabalhar a contagem oral e a sequência 

numérica.  Após juntar várias tampinhas vocês farão (conforme o modelo abaixo), uma 

brincadeira utilizando as tampas, escreva os números em papel sulfite  e estimule a 

criança a fazer a contagem oral relacionando o número a quantidade. 

  

2. Se for difícil juntar tampinhas propomos realizar uma coleção de outros materiais 

simples, por exemplo: folhas, gravetos, palito de fósforo ou objetos que a criança já 

tenha. Abuse da criatividade! 

3. Devemos conversar com as crianças e estimular a confecção de uma coleção, explicar 

o que é colecionar, ou seja, juntar objetos semelhantes 

4. Essa atividade pode ser realizada durante toda a semana para acrescentar novos 

objetos. Depois de alguns dias sentar para contar, com a criança, os objetos. Pode 

brincar de adivinhar a quantidade de objetos que já conseguiram juntar, em seguida 

poderá separar por cor e tamanho.   

5. Deverá ser um momento rico de interação e brincadeira com as crianças. Estimule 

seu filho a contar os objetos na sequência numérica e auxilie quando necessário. 

Registro: Pedir para a criança registrar a brincadeira da coleção com um lindo desenho. 
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NOME DO ALUNO   

 

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA (ORALIDADE, LEITURA)  

 

CONTEÚDOS: EIXO – ORALIDADE – FALAR E ESCUTAR  

•  Função social da escrita, diferentes gêneros do discurso. 

• Apreciação de jogos verbais 

 

OBJETIVOS:  Perceber e apreciar o som das palavras rimadas e sua musicalidade. 

Direcionar a atenção da criança para as semelhanças e diferenças entre os sons das palavras. 

 

 

ATIVIDADE 2 

Essa semana vamos aprender outras parlendas, iremos explorar a musicalidade, recitando os 

versos iremos orientar a criança a perceber a semelhança entre os sons das palavras e a 

semelhança com os desenhos. Faça a leitura para a criança, se for possível imprima as 

parlendas e mostre o texto escrito que segue na atividade para que a criança acompanhe.  

Registro:  Em uma folha de papel sulfite, peça para que a criança fazer um desenho sobre a 

parlenda. Ofereça para ela lápis de cor, canetinha ou giz de cera  

Para que essa atividade possa ser divertida faça uma brincadeira com a parlenda “serra, 

serra, serrador” com a criança. 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

    
ÁREA: Ciências da natureza 

CONTEÚDOS: Seres vivos – Ser humano e qualidade de vida  

OBJETIVOS:   

• Conhecer e nomear as partes externas e internas do corpo humano.  

• Perceber o funcionamento do seu corpo.  

• Reconhecer a importância do cuidado com o corpo para a saúde.  

 

ATIVIDADE 3 

Desenvolvimento da Atividade:  

Essa semana iremos aprender a desenhar e a nomear as partes do corpo humano. Sugerimos 

algumas atividades com o objetivo de levar a criança a desenvolver o conhecimento sobre o 

funcionamento do corpo humano.  

ATIVIDADES  

1- Vamos desenhar o corpo humano!  

2- Você vai precisar de giz de lousa ou de uma cartolina – Desenhe então o corpo da 

criança no chão com giz ou em papel do tamanho da criança e peça para a criança 

desenhar o que tem dentro do corpo (olhos, cabelo boca, nariz, orelha, etc.). Em 

seguida converse sobre os órgãos que temos dentro do nosso corpo e suas funções e 

estimule o desenho dos ossos, pulmão, coração, etc.  
 

 
 

 
Registro: Guarde esse desenho do seu corpo para entregar para a professora! Boa atividade! 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA 

PERÍODO 

LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Artes – Fazer artístico 

CONTEÚDOS: Modelagem, escultura, pintura exploração de materiais da natureza. 

OBJETIVOS:  

• Viver processos de criação exercitando a imaginação a ousadia e a pesquisa. 

• Criar com a pintura e autoria e liberdade usando diferentes recursos artístico.  

• Exercitar a gestualidade por meio do desenho da pintura e escultura. 

 

ATIVIDADE 3 

1º Momento: Pedir para a criança observar todo o seu corpo no espelho.  

2º Momento: Pedir para ela nomear todas as partes do corpo, o adulto pode ajudar, caso ela 

esqueça de alguma parte.  

3º Momento: Oferecer para ela diversos riscadores, como gravetos, palitos, tampinhas, 

folhas, pedras, papéis picados, tesoura, cola, canetinhas, tintas, pincel e lápis de cor (o que 

tiver em casa)  

Atividade: A criança deverá desenhar o corpo dela usando livremente os materiais oferecidos, 

deixá-la criar e explorar todos os materiais. Auxilie a criança, lembrando-a das partes do 

corpo (cabeça, tronco, braços e pernas e seus detalhes). Como sugestão, cante e se expresse 

junto com a criança, a música: Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. 

 

   

 

Registro: Guarde todas as atividades para entregar para a professora na escola. 

 


