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NOME DO ALUNO  

    

ÁREA: Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS: Eixo – Ambiente e fenômenos naturais.  

• Água, ar e solo.  

 

OBJETIVOS:  Conhecer os principais fenômenos da natureza no ecossistema e as 

transformações decorrentes das interações e das intervenções do ser humano. 
 

ATIVIDADE 1   

Pais ou responsáveis, essa semana continuamos a estudar os principais 

constituintes da natureza, aprendemos a importância do AR para a nossa vida e 

essa semana aprenderemos a importância do solo. Afinal, o que é o solo? É parte 

superior da terra.  Nós podemos explorar o solo brincando na areia ou na terra.  

Para essa brincadeira vamos precisar de potes de plásticos, colheres, gravetos, 

garrafinha, pá ou se você tiver baldinho de praia. 

 

• Deixe a criança explorar a areia/terra e perceber se é fina/grossa, 

seca/molhada, quente/fria, clara/escura. 

• Molhe a areia ou terra e veja como fica, é melhor para brincar com a 

areia/terra molhada ou seca?  

• Vamos fazer um bolo, pizza, sopa, castelo, um vulcão, explore a 

criatividade e aproveite! 

• Você pode também desenhar com areia/terra molhada. 

 

                   
 

Registro: Com foto ou vídeo que poderá ser enviada a professora. 
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INFANTIL III -IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 
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NOME DO ALUNO  

    

ÁREA: Artes visuais – Eixo: Percepção e sentido, fazer artístico e materialidade 

CONTEÚDOS: Ferramentas: Elementos naturais (terra, areia, graveto), colher, pincéis, colas. 

OBJETIVOS: Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos/ ferramentas no fazer artístico, 

criando novas possibilidades de uso.  

 

ATIVIDADE 1   

Pais ou responsáveis, essa semana aprendemos a importância do solo, e que existem 

diferentes tipos de solo como a areia e a terra. Nesta atividade faremos tinta utilizando a terra, 

precisamos vamos fazer uma coleta de terra perto da sua casa ou no seu quintal.  

Materiais necessários: terra, água, colher, cola, pincel, gravetos, papel e peneira. 

Receita de tinta de terra 

1 colher de terra 

3 colheres de água 

1 colher de cola 

Misture tudo num pote plástico e a tinta estará pronta. Se a terra estiver grossa passe por 

uma peneira para tirar os pedacinhos de folhas, pedras, etc. 

 

• Após a confecção é hora de explorarmos a tinta! Deixe a criança explorar a tinta 

caseira com as mãos para sentir a textura.   

• Depois é hora de pintar com as mãos ou fazer um lindo desenho, pode ser utilizado 

pincel ou gravetos. 

•  Como suporte você pode utilizar no papelão, papel pardo ou sulfite, pode pintar 

também no chão ou parede.  

 

  
 

 
 

Registro: Guarde as atividades para serem entregues para a professora. 
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NOME DO ALUNO   

ÁREA: Música – Eixo: Fonte sonora e Música como linguagem 

Conteúdos:  

•  Sons de objetos do cotidiano. 

• Fontes sonoras (corpo, elementos da natureza, brinquedos sonoros, objetos e instrumentos musicais). 

 

OBJETIVOS:  

• Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música.  

• Desenvolver a imaginação e autoria por meio do conhecimento e da experimentação, da improvisação, 

interpretação, composição e registro. 

 

ATIVIDADE 2 
 

Para essa atividade vamos oferecer para a criança os objetos do cotidiano para que ela 

possa explorar e produzir sons, deixe que ela explore e produzam sons aleatórios. E 

depois converse com a criança e ajude ela a perceber os timbres e os elementos do som 

como: altura -grave/agudo, Intensidade - forte /fraco. Pode pedir para ela tocar os objetos 

acompanhando uma música conhecida, exemplo: O sapo não lava o pé, O que tem na 

sopa do neném, etc. 
 

MATERIAIS: Tampas de panelas, colheres, potes plásticos, latas, caixas, etc. 

 

 

Para enriquecer essa brincadeira vamos fazer um chocolha com sucata! 

  
Materiais para a confecção do chocalho 

• Garrrafa pet ou pote de olasticos, grãos (arroz, feijão, milho). 

• Peça para a criança colocar os grãos na garrafa/pote, tampe e o enfeite será da sua 

preferencia. Aproveite e brinca bastante! 

Registro:  Faça um vídeo ou uma foto para enviar a professora. 
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NOME DO ALUNO:  

    
ÁREA: Língua portuguesa – Leitura e Escrita. 

CONTEÚDOS: Função social do nome próprio – identificação e leitura. 

OBJETIVOS:  Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento acumulado, reconhecer 

a escrita do nome próprio. 

 

ATIVIDADE 3 

 Vamos escrever nosso nome? 

Vamos precisar de pregador de roupas, palito de sorvete ou um papel mais firme, como caixa 

de sapato, papelão, cartolina ou o que tiver em casa.  

1. O responsável irá escrever o nome da criança com canetinha no palito ou no papel. 

2. Escreva também no pregador de roupas, um pregador para cada letra. 

3. Mostre para a criança e peça para ela encaixar os pregadores nas letras correspondentes 

do papel ou palito. 

4. Aproveite essa atividade e fale o nome das letras que compõe o seu nome e conte a 

quantidade de letras. 

5. Registro: Em seguida peça para a criança escrever seu nome numa folha copiando as 

letras da atividade. Segue o modelo abaixo como sugestão: 

 

 

 

Guarde essa atividade para entregar a professora! Boa atividade! 


