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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 – Eixo: O universo  

CONTEÚDOS:  Universo – Planeta, sol, lua e estrelas. 
OBJETIVOS: Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua influência nos 

elementos que constituem a vida em nosso planeta. Experimentar momentos de observação do mundo. 

Atividade 1 

Senhores pais ou responsáveis, está semana vamos aprender como funciona o sistema solar (planetas, sol 

lua e estrelas) e em particular o Planeta Terra. Iniciaremos observando o sol e aprenderemos sobre sua 

importância para o Planeta Terra. Porque será que ele tem esse nome? O que seria do nosso mundo sem 

a luz e o calor do sol? 

O sol é a estrela central do sistema solar. Planetas, satélites, todos giram ao redor dele.  A lua é o satélite 

natural e gira em torno da Terra. O sol é uma grande esfera cheia de gases a altíssimas temperaturas. São 

elas que nos fornecem luz e calor que precisamos para sobreviver. Ele é responsável pela temperatura, 

pelo aquecimento e por muitos processos que ocorrem em plantas e animais. Todos os seres vivos 

dependem do sol. O sol nos garante um dia de muita luz e calor, mas, e quando ele vai embora, o que 

acontece? Já vimos como o dia e a noite nos ajuda a perceber como passamos o tempo. Pudemos observar 

como é quando está de dia e vemos o sol, quando está de noite a lua e as estrelas. Assim temos o dia e a 

noite. 

 

 

 

 



 

Vamos agora observar o sol? 

Deite no chão do quintal de sua casa ou vá em uma janela e observe o sol brilhando lá no 

alto. Sinta como ele nos aquece e ilumina o nosso dia. Quando anoitecer faça essa 

observação de novo, deite no chão do quintal de sua ou vá um lugar aberto e olhe para o 

céu e observe a lua e as estrelas. Que cor você vê o sol? Ele é quente ou frio? É grande ou 

pequeno? E a lua é de qual cor? Do que mais gostaram, do dia ou da noite? 

Seja um bom observador. Desenhe o que você vê no céu. 

 
DIA                                                                                          NOITE 

  

 

 



ATIVIDADE 2 

Senhores pais e responsáveis!  

Essa semana vamos apreciar a história do Bairro do Marcelo, da Autora Ruth Rocha com ilustração de 

Alberto Lunares. Essa história é muito interessante pois ela explora o tema que estamos estudando com as 

crianças, então aprecie esse momento de muita aprendizagem leia para ela e chame a atenção para a observação 

do seu entorno, seu bairro, cidade e observem o que tem no seu bairro ou no caminho pra escola. Boa leitura!  

Essa história você poderá acessar também em vídeo pelo link: https://youtu.be/KPhrkI008QA 

  

O BAIRRO DO MARCELO 

Perto da minha casa tem um lugar que tem uma porção de lojas! Tem uma quitanda, onde 
a gente pode comprar todas as frutas e verduras. Tem uma livraria, que tem livros grandes e 
pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nessa livraria eu vi um livro com 
um cachorrão na capa! 

Tem uma loja onde só vendem sapatos e eu fui lá com a minha mãe e a minha irmã. Eu 
comprei um par de tênis vermelhos, bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem 
é bem loja, é uma banca de jornais e tem revistinhas e livrinhos e brinquedos. 
            A loja de carnes se chama açougue, e não carneira, como você pensa, e tem uma porção 
de pedaços de carne pendurados e uma balança grande. Quando a gente compra carne, o 
açougueiro pesa na balança. 

Tem um banco, não para sentar, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila 
de pé e botam dinheiro, pagam contas e às vezes também tiram dinheiro e compram latas, 
compram doces, compram vassouras e panelas e sabonetes e frangos e ovos e refrigerantes.  

Adoro ir à padaria lá tem pães de todo jeito, compridos, pequenos, brancos e pretos, doces 
e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíches e tem doces e tem sorvetes.   

Tem uma loja que é muito divertida e de materiais de construção. Lá tem baldes, tem 
escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, tem lâmpadas, tem de tudo! 

Tem uma loja só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se chama 
floricultura 

Eu gosto muito de ir com a minha mãe e meu pai fazer compras. É com o dinheiro da minha 
mesada, eu compro alguma coisa. 
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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:  Leitura (práticas de leitura) 

OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente acumulado, fruição e entretenimento. 

https://youtu.be/KPhrkI008QA


ATIVIDADE 3 
Senhores pais ou responsáveis, dando sequência a atividade de observação do sol e da lua, proponho a 

apreciação das obras do pintor holandês Vicent Van Gogh que fez lindas pinturas retratando o dia e a noite. 

Se vocês quiserem saber mais da vida e obra desse maravilhoso pintor podem acessar o link a seguir: 

https://youtu.be/21l61sTY_CE   https://youtu.be/eOSSg1donzs 

Desenvolvimento da atividade 

1. Peça para a sua criança observar os quadros do Van Gogh que segue abaixo. 

2. Pergunte o que elas representam? O que os quadros mostram? Qual mostra o dia e qual mostra a noite? 

Que cores ele utilizou nas obras e por quê? 

3. Inspirado nas obras desse grande artista proponha fazerem uma pintura ou desenho utilizando os 

materiais que vocês têm disponível pode ser tinta guache, cola colorida, lápis de cor ou canetinha e 

papel. 

4. A pintura ser feita utilizando as mãos, pincel, gravetos ou cotonete. Use a criatividade. 

 

 

 
 

VICENT VAN GOGH 

      

O vinhedo Vermelho                                         Noite Estrelada   

 

 

   

INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Arte Visuais 

CONTEÚDOS:  Percepção e Sentido e Fazer Artístico 

OBJETIVOS: Pesquisa sensoriais (diferentes sensações sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções. 

https://youtu.be/21l61sTY_CE
https://youtu.be/eOSSg1donzs


ATIVIDADE 4 

Neste momento de pandemia em que estamos muito tempo em casa, precisamos criar brincadeiras que 

estimulem as crianças a criar e a valorizar o faz de conta. Por isso essa semana proponho brincarmos com 

caixa de papelão, essa atividade é muito divertida e desenvolve a imaginação e a criatividade da criança, além 

de utilizar materiais recicláveis e de fácil aquisição. Para a brincadeira precisaremos de caixas de papelão de 

diferentes tamanhas para que as crianças criem sua brincadeira. 

Arrume uma caixa e envolva a criança na brincadeira e estimule a criação de uma brincadeira com as 

caixas! Estimule a criança a criar uma brincadeira com as caixas! A caixa pode virar um carro, ônibus, foguete, 

avião, barco casa de boneca e o que mandar a criatividade! Segue alguns exemplos abaixo. Boa atividade!  

 

 

 

   

INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Cultura Corporal 

CONTEÚDOS: Brincadeiras de imitação de figuras e situações. 

OBJETIVOS: Criar e apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais. 


