
ATIVIDADE 1  

Olá queridos alunos e responsáveis!  

Hoje vamos aprender a escrever as letras de uma forma diferente, utilizando uma caixa de areia. A caixa de 

areia permite à criança desenvolver a sua coordenação motora fina, pois antes de escrever a criança utiliza 

seus dedos para desenvolver a percepção através do tato. Essa atividade permite que ela explore o 

reconhecimento das formas e traçado das letras.  

Desenvolvimento: Pegue uma caixa de papelão ou de outro material coloque areia, se não tiver areia pode 

ser também fubá, trigo, farinha ou terra peneirada. Mostre o alfabeto para a criança que segue abaixo, se 

puder faça fichas como na foto e estimule ela escrever com os dedos as letrinhas na areia, pode pedir para 

escrever a letra inicial do seu nome e dos familiares, fazer desenhos de figuras, etc. 

Registro: Faça o registro com foto ou vídeo e envie a sua professora. 

Material necessário: Caixa de papelão, areia (pode ser trigo, fubá ou farinha no lugar da areia) e 

fichas com o alfabeto. 
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INFANTIL III-V 
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NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Escrita 

OBJETIVOS:  Reconhecimento do nome próprio, orientação da escrita, conhecimento e grafia das letras do alfabeto. 

 

                              



ATIVIDADE 2 

O mês de junho é o mês das festas juninas, você já reparou que a escola está toda enfeitada com 

bandeirinhas! Essa festa é uma tradição da nossa cultura popular que nasceu das festas na roça, por isso 

nesta época comemos bolo de milho, canjica, pé de moleque, pipoca e nos vestimos com roupas caipiras! 

Pois bem, esta festa linda não pode ser deixada de lado, por isso vamos conhecer nessa semana as 

músicas que são tocadas nas festas juninas.  

 
 

Para ouvir as músicas do Luiz Gonzaga e músicas de festa junina você pode acessar pelo link:  

https://youtu.be/2fqtAcDIJoU 
https://youtu.be/sJbWwaqi3zY 
https://youtu.be/dWYbierV01k 

 
Conheça alguns instrumentos que são utilizados para tocar nas festas Juninas 

                 
 
 

                                            TRIÂNGULO                   SANFONA                      ZABUMBA 
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NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Música 

CONTEÚDOS: Apreciação musical e contextualização 

OBJETIVOS:  Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a música 

como produto histórico-cultural. 

Vamos conhecer o músico 
 Luiz Gonzaga conhecido como  

Rei do Baião. 
Importante compositor e cantor 

popular, ele gravou muitas 
músicas para as Festas Juninas. 

 

https://youtu.be/2fqtAcDIJoU
https://youtu.be/sJbWwaqi3zY
https://youtu.be/dWYbierV01k


ATIVIDADE 3 

Senta que lá vem história! Hoje vamos conhecer a história do homenzinho da caverna e saber o que ele 

descobriu. Nessa história do livro: O desenho da pedra, do autor Silvio Costta, iremos aprender como o 

homem começou a desenhar. Aproveite essa atividade e faça a hora da história rica de aprendizagem para 

a criança. O momento da leitura estimula a criatividade e a criança pode viajar na imaginação.    

O DESENHO DA PEDRA 
AUTOR: SILVIO COSTTA 
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INFANTIL III-V 
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NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Arte Literária 

CONTEÚDOS: Materialidade 

OBJETIVOS:  Experienciar vivências mediadas por obras da literatura infantil. 

Assim que o dia amanheceu, a floresta despertou. Os pássaros cantavam 

bem em frente a uma caverna. Nela vivia um homenzinho que estava solitário. Ele 

dormia bem quietinho ao lado do braseiro que tinha sobrado de sua fogueira. 

Logo que homenzinho acordou, ficou deitado, ouvindo seu coração bater. 

Coçou a cabeça e a barba. Bocejou. Espreguiçou-se, deu um pulo, ficou em pé e 

bateu no peito. Era para espantar a preguiça. Estava alegre e começou a assobiar. 

Lá fora, um passarinho respondeu. De repente, o homenzinho sentiu sede. Por sorte, 

havia um córrego dentro da sua caverna. Ele quebrou um pedaço de bambu, encheu 

o bambu de palha e fez uma tocha. Acendeu a tocha no braseiro. Foi caminhando, 

até encontrar o córrego. Abaixou-se para matar a sede e viu uma tocha caída dentro 

d’água. Antes de pegar a tocha apagada, bebeu mais água e lavou o rosto. 

Segurando uma tocha acessa e a outra apagada, foi caminando. Seu assobio ecoava 

pelos túneis.  

De repente, a tocha apagada raspou na parede. O homenzinho iluminou a 

parede e viu um risco preto. Ele chegou mais perto, olhou o rabisco e pensou! 

Depois, olhou a tocha apagada e com ela fez outro risco. Depois fez outro e mais 

outro. O homenzinho gostou da brincadeira. Aprendeu a rabiscar!!! 

Depois disso, o homenzinho não parou mais de rabiscar. Achou uma pedra branca 

e rabiscou seus bichos. Achou uma pedra vermelha e rabiscou o sol. Fez estrelas 

com o carvão da fogueira.  

Um dia, o homenzinho saiu para caça. Prestava atenção nos sons da floresta: 

nos pássaros, nos sapos... Então, ouviu um rugido. Que susto! Foi quando ele ouviu 

um som estranho. Que som seria esse? O homenzinho andou, andou. Até que 

finalmente viu de onde vinha aquele som estranho.  

Eram homenzinhos barbudos e cabeludos que batiam uma pedra na outra. 

E assim faziam machados para derrubar árvores e facas para caçar. Também havia 

mulheres, crianças e velhos. Uns batiam com varas nos frutos das árvores. O 

homenzinho ficou muito feliz quando os viu. Fazia muito tempo que ele não via 

alguém como ele. O homenzinho começou a se comunicar com todos! Agora ele 

não estava mais sozinho. Descobriu os sons e a magia do desenho. Também 

aprendeu uma lição: não é nada bom ficar sem amigos. Fim. 

 

 
 

 



ATIVIDADE 4 

Pais e responsáveis, após a leitura da história: O desenho da pedra, pergunte para a criança 

o que ela achou da história? E se ela gosta de desenhar? Em seguida peça pra a criança 

observar o que tem a sua volta, no seu entorno, os bichos, as plantas, assim como o 

homenzinho da caverna. Em seguida faça um desenho utilizando canetinha, giz de cera 

ou lápis de cor. Explique que na época dos homens da caverna não haviam esses materiais 

por isso ele desenhava com carvão.  
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INFANTIL III-V 
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III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Artes Visuais 

CONTEÚDOS: Materialidade 

OBJETIVOS:  Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais no fazer plástico-

visual em propostas artísticas. 


