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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 - Órgãos do sentido. 

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

ATIVIDADE 1  

 

Esta semana vamos aprender sobre o sentido da visão! Inicialmente pergunte para a criança: Você sabe 

qual é o órgão responsável pela visão? O que precisamos para ver? Os animais tem os olhos iguais aos nossos?  

A partir dessa observação as crianças poderão aprender mais sobre esse órgão e suas características.  

Explique que o órgão do sentido responsável pela visão são os nossos olhos. Eles nos permitem 

enxergar o mundo à nossa volta. Com a visão podemos ver os objetos e perceber o tamanho deles, as cores, 

as formas, etc. 

Atividade: Vamos fazer um passeio pelo bairro, parque, praça ou até mesmo no quintal de observar a 

natureza que existe em nosso meio. Fique atento as cores, formas e a paisagem. É com a visão que podemos 

apreciar tudo que existe.  

Registro: Após o passeio peça para a criança fazer um desenho com giz de cera, canetinha ou 

lápis de cor de tudo que foi visto e observado durante o passeio.  
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Arte literária 

CONTEÚDOS: Leitura. 

 OBJETIVOS:  Experienciar vivências mediadas por obras da literatura infantil, por meio do vínculo ativo com a 

imagem artística sintetizada. 

ATIVIDADE 2  

Vamos fazer a leitura do livro - As três partes. Do autor Edson Luiz Kozminski. A hora da leitura é um momento muito 

importante para criança, ajuda na construção do seu vocabulário e no desenvolvimento do gosto pela leitura. Aprecie 

esse momento em família! 
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TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

  

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Artes Visuais 

CONTEÚDOS: Ampliar referências e as possibilidades de construção de formas artísticas incentivando 

a imaginação e soluções criativas. 

OBJETIVOS:  Viver processos de criação exercitando a imaginação, ousadia e a pesquisa. 

ATIVIDADE 3 

   Depois da leitura do livro As três partes, vamos criar formas utilizando essas figuras geométricas.  

Materiais necessários: Papel colorido ou de revista, recorte as figuras como o modelo do livro, crie figuras 

inspirada na história que você acabou de ouvir e cole para mostra a sua professora. Você pode também utilizar 

outras as figuras geométicas como: círculo, triângulo, quadrado e retângulo. Use a criatividade você pode 

fazer um animal, carro, trem, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Faça a colagem e guarde a atividade para entregar a sua professora. 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Matemática 
CONTEÚDOS: Números.  

OBJETIVOS:  Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em 

diferentes contextos. 

ATIVIDADE 4 

 

Essa semana estamos aprendendo a importância da visão e para exercitar esse sentido, iremos brincar com 

jogo da memória! Pinte o jogo e cole num papel mais grosso o jogo, recorte as fichas. Para brincar coloque as 

fichas para baixo e tente achar a outra figura correspondente. Chame a família para brincar e boa diversão! 

Jogo da memória 

 

              



 

 


