
ATIVIDADE 1 

Hoje vamos brincar de pular amarelinha diferente! Essa atividade ajudará a conhecer as letras do 

alfabeto, aprendemos as diversas possibilidades do nosso corpo, um exemplo disto é quando pulamos 

com uma perna só, adquirimos equilíbrio e exploramos a lateralidade (esquerda, direita, para trás e para 

frente). Vamos precisar, para fazer essa atividade, escrever o alfabeto no chão com giz ou carvão 

(imagem abaixo), se não tiver chão pode fazer de fita crepe, aproveite esse momento para apresentar o 

alfabeto para a criança. Depois peça para a criança pular letra por letra na sequência, depois pular de 

forma aleatória e pode pedir pra pular com uma perna só, pular para trás, para frente, para o lado, pular 

as letras do seu nome e dos familiares. Registro: Faça o registro com foto e mande para sua 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: Língua Portuguesa. 

CONTEÚDOS: Escrita 

OBJETIVOS:  Reconhecimento das letras do alfabeto, letra inicial do nome próprio, orientação da escrita, 

conhecimento e grafia das letras do alfabeto. 

 

     

 



ATIVIDADE 2 

Senhores pais ou responsáveis, na atividade dessa semana iniciaremos uma viagem 

pela história da nossa cidade, conheceremos um pouquinho sobre a história de cada 

criança, aprenderemos que fazemos parte de uma família, que moramos na cidade 

“Bauru” e que habitamos um planeta a Terra. Iniciaremos com a apresentação da música: 

Ora Bolas, do grupo Palavra Cantada, que fala do nosso planeta e o que tem ao nosso 

redor. Peço que leia para a criança e se for possível assista o vídeo nas redes sociais no 

link - https://youtu.be/CRzN1GYlYWM 

Após a leitura faça algumas pergunte para a criança: Aonde mora o menino? Aonde fica 

a casa? Como é o planeta? Contextualize com a criança a letra da música e explique para 

a criança que moramos numa cidade e num planeta que se chama Terra.  

 

Oi, oi, oi! Olha aquela bola 
A bola pula bem no pé, no pé do 

menino 
Quem é esse menino? 

Esse menino é meu vizinho. 
Onde que ele mora? 

Mora lá naquela casa. 
Onde está a casa? 
A casa tá na rua. 
Onde está a rua? 

Tá dentro da cidade. 
Onde está a cidade? 

Tá do lado da floresta. 

Onde é a floresta? 
A floresta é no Brasil. 
Onde está o Brasil? 

Tá na América do sul 
No continente americano, cercado 

de oceano 
E das terras mais distantes de 

todo o planeta. 
E como que e o planeta 

O planeta é uma bola que rebola 
lá no céu. 

Oi,oi,oi, Olha aquela bola...
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 
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NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Música.  

CONTEÚDOS:  Apreciação musical e contextualização (Música Infantil). 

OBJETIVOS:  

• Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a 

música como produto histórico-cultural. 

https://youtu.be/CRzN1GYlYWM


ATIVIDADE 3 

Na atividade anterior aprendemos que vivemos numa casa, na cidade em um planeta. Cada criança vive 

numa família, que pode ser uma família grande ou pequena. Para trabalharmos o conteúdo da história 

de vida das crianças, leia o livro: O livro da família, do escritor Todd Parr. A leitura é um momento de 

muito aprendizado para a criança, explore o assunto da família e explique que família são as pessoas que 

vivem juntas que se amam. Registro: Após a leitura faça um desenho bem legal da sua família! 
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NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Ciências da sociedade 

CONTEÚDOS:  Identidade, história de vida e grupo familiar. 

OBJETIVOS: Perceber-se como ser como sujeito singular e social, identificando diferenças que 

permeiam as relações sociais. 

 



 

 

 



 

ATIVIDADE 4 

Hoje vamos aprender uma brincadeira nova! As crianças não aprendem sozinhas, elas precisam 

aprender a brincar, por isso é importante ampliar o repertório das brincadeiras infantis. As brincadeiras 

infantis promovem o desenvolvimento da criança em todos os aspectos humanos (afetivo, motor, 

cognitivo, social, estético, criativo, expressivo, etc.). As atividades com as brincadeiras corporais 

auxiliam no domínio consciente das ações corporais e destreza das crianças, possibilitando a vivência 

lúdica da infância. Vamos brincar! 

 

Brincadeira rio vermelho. 

Como brincar:   

1- Escolha um pegador, essa criança fica de costas. Os outros participantes falam: 

Queremos passar pelo rio vermelho! O pegador responde: Só se tiver uma cor? 

2- As outras crianças perguntam: Que cor?  

3- Ele responde e fala uma cor que pode estar na roupa ou sapato, quem tiver a cor 

pode passar e atravessar o rio. As crianças que não tiverem a cor, podem tentar 

atravessar o rio e o pegador tentará pegar essas crianças. O primeiro a ser pego é 

o próximo pegador. 

 

Brincadeira Elefante colorido 

1- Escolha um pegador, essa criança fica de costas.  

2- O pegador fala: - Elefante colorido! 

3- As crianças perguntam - Que cor? O pegador fala a cor, exemplo: Rosa. 

4- O participante que tiver essa cor pode passar, quem não tiver tem que correr 

para não ser pego pelo pegador. O primeiro a ser pego é o próximo pegador. 

Registro: Depois da brincadeira peça para a criança fazer um desenho da 

brincadeira que ela mais gostou! Boa diversão! 
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NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Cultura Corporal 

CONTEÚDOS:  Brincadeiras de situações opositivas 

OBJETIVOS: Dominar as ações corporais de ação e fuga. 


