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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 – Ser humano, saúde e qualidade de vida. 

CONTEÚDOS:  Corpo humano - Sentido e órgãos do sentido. 

OBJETIVOS:  Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida. 

ATIVIDADE 1  

 

Nesta semana iremos os explorar o sentido do OLFATO. É importante conversar sobre a atividade e o 

conteúdo que será estudado, aproveitem para explicar que usamos os 5 sentidos (visão, audição, olfato, 

paladar e tato) em diversos momentos eles nos ajudam a andar, comer, escutar, sentir aromas, pegar e perceber 

as texturas.  
O sentido do OLFATO possibilita sentir o cheiro dos alimentos, perfumes, flores, chulé, de pum! O nariz é o principal 

órgão responsável pelo olfato, através dele é que sentimos os aromas ou os cheiros. Quando nosso nariz está entupido 

não sentimos os cheiros e nem o sabor de alguns alimentos. Vamos fazer uma experiência e aprimorar os sentidos! 

                    
 

Brincadeira: Que cheiro é esse?  

 

 

1. Com os olhos vendados da criança vá passando os diferentes materiais para que ela sinta o cheiro e 

tente descobrir o material.  

 

2. Durante a brincadeira pergunte se o cheiro é forte, fraco, é um cheiro gostoso, esse cheiro lembra você 

de alguma coisa, tente com essas perguntas aguçar o sentido do olfato da criança. Explique que alguns 

cheiros podem ser desagradáveis, exemplo: um alimento pode estar estragado quando possui um cheiro 

diferente. 

 

Registro: Peça para a criança desenhar a brincadeira ou colar rótulos (sabonete, amaciante, comida, etc) de 

algum material que ela utilizou na brincadeira 
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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 – Ser humano e qualidade de vida. 

CONTEÚDOS: Corpo humano  

OBJETIVOS:  Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da necessidade da 

higiene pessoal, coletiva e do conhecimento corpo.  

Atividade 2 - Estamos aprendendo como funciona o corpo humano e hoje aprenderemos a função do esqueleto e dos 

ossos.  

1. Primeiramente converse com a criança e peça para pegar no seu braço, cabeça, joelhos para que ele possa sentir os 

ossos do seu corpo. Em seguida pergunte: Por que que temos ossos em nosso corpo? Para que eles servem? 

2. Explique que os ossos do nosso corpo formam o esqueleto, que é o responsável pela sustentação do nosso corpo, 

sem ele não ficaríamos em pé e que possuímos ossos em cada parte do nosso corpo. Faça uma comparação simples 

para a criança entender, pegue um boneco e coloque de pé e ele cairá, pois diferente do nosso corpo ele não possui 

esqueleto para sustentação.  

3. Agora vamos montar o esqueleto do corpo humano, peça pra um adulto ajudar a cortar, depois é só montar e colar 

o esqueleto.  

4. Depois de montar seu esqueleto e hora de brincar com a Dança dos esqueletos – do Grupo Palavra cantada, acesse 

o link   https://youtu.be/KKU2vR203AU 

 

 

 

https://youtu.be/KKU2vR203AU
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Artes Visuais 

CONTEÚDOS: Fazer artístico.  

OBJETIVOS:  Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais. 

 

ATIVIDADE 3 

Vamos brincar de modelagem com massinha caseira! 

Receita de massinha caseira 

Ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, 1 xícara de água, 1 colher de sopa de 

óleo de cozinha, corante alimentício de sua preferência ou suco em pó. 

- Misturar todos os ingredientes e amassar bem até desgrudar das mãos. Guardar em saco plástico na 

geladeira dura até 5 dias. 

OBSERVAÇÂO: Deixem a criança participar do preparo. 

1. Após a confecção da massinha, peça para a criança modelar o esqueleto e o corpo humano que ela 

acabou de montar na atividade anterior. Desafie a criança a fazer as partes que compõe o corpo (cabeça, 

braços, tronco, pernas, cabelos, olhos, bocas, etc.). Essa atividade pode também ser feita com argila. 

              

 

REGISTRO: Tire foto da realização da atividade e se for possivel leve sua modelagem para a professora e 

os amigos apreciarem. 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Cultura Corporal 

CONTEÚDOS: Brincadeiras de situações opositivas. 

OBJETIVOS:  Compreender e agir com as regras do jogo como uma relação entre motivos e meios para 

atingir os objetivos. 

ATIVIDADE 4 

Essa semana comemoramos a Semana Mundial do Brincar e para resgatar as brincadeiras tradicionais iremos   

aprender duas brincadeiras: Corre cutia e Serra, serra, serrador. As brincadeiras cantadas podem sofrer 

variações nas rimas em diferentes regiões do país. Essas brincadeiras promovem o desenvolvimento das 

crianças em diversos aspectos cognitivos, motor, social, criativo e expressivo. 

Registro: Depois da brincadeira peça para a criança realizar um desenho da brincadeira que ela mais gostou. 

 

              
 

Corre, cotia 

“Corre cotia 

Na casa da tia 

Corre cipó 

Na casa da avó 

Lencinho na mão 

Caiu no chão 

Mocinha bonita 

Do meu coração” 

Como se brinca: Todos os participantes, 

menos o “pegador”, sentam-se em 

círculo. Com um lenço na mão o pegador 

anda em volta do círculo enquanto todos 

cantam a rima. No meio da cantoria o 

pegador coloca o lenço atrás de um dos 

jogadores. No final da rima todos abrem 

os olhos e quando o participante 

escolhido perceber que o lenço está atrás 

dele, corre atrás do pegador, que deve 

correr para sentar no lugar vago, o 

Serra, serra, serrador 

Serra, serra, serrador 

Serra, serra, serrador 

Serra o papo do vovô 

O vovô está cansado 

Deixa a serra descansar 

Serra, serra, serrador 

Quantas tábuas já serrou? 

Já serrei vinte e quatro 

1, 2, 3, 4... 

 

Como se brinca: Esta brincadeira se 

realiza com as mãos dadas, um em frente 

do outro, fazendo movimentos de 

balanceio para frente e para trás.

jogador escolhido quem vira o pegador. 


