
 

                                                                                                                                         

   INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Arte Literária 

CONTEÚDOS Apreciação de obra literária. 

OBJETIVOS Experienciar vivências mediadas por obras da literatura infantil. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 1 

Senhores pais ou responsáveis, hoje gostaríamos que vocês lessem para sua criança o a 

história: O Grande Rabanete, que é um conto clássico recontado pela escritora Tatiana Belinky. 

A hora da história é um momento de muito apreciado pelas crianças e promove a atenção 

concentração e amplia o vocabulário. Procure realiza a leitura num momento tranquilo e após a 

leitura converse sobre a história e pergunte sobre os personagens. 

   O GRANDE RABANETE 

UM DIA O VOVÓ SAIU PARA A HORTA E PLANTOU UM RABANETE. O RABANETE CRESCEU, 

CRESCEU E FICOU GRANDÃO, GRANDÃO. O VOVÓ QUIS ARRANCAR O RABANETE PARA COMER NO 

ALMOÇO. ENTÃO ELE FOI PARA A HORTA E COMEÇOU A PUXAR O RABANETE. 

PUXA QUE PUXA E NADA DO RABANETE SAIR DA TERRA. ENTÃO A VOVÔ CHAMOU A VOVÓ 

QUE AJUDOU A PUXAR O RABANETE. O VOVÔ SEGUROU NO RABANETE E A VOVÓ SEGUROU NO 

VOVÔ PUXA QUE PUXA E NADA DO RABANETE SAIR DA TERRA. 

ENTÃO O VOVÔ CHAMOU A NETA PARA AJUDAR, A NETA ENTÃO CHAMOU O CACHORRO 

PARA AJUDAR A PUXA DO RABANETE. PUXA QUE PUXA E NADA DO RABANETE SAIR.  

ENTÃO O CACHORRO CHAMOU O GATO PARA AJUDA, PUXARAM, PUXARAM E NADA DO 

RABANETE SAIR. ENTÃO O GATO CHAMOU O RATO PARA AJUDAR A PUXAR O RABANETE.  

O RATO CHEGOU PARA AJUDA A PUXAR, ELE SEGUROU NO GATO QUE SEGUROU NO 

CACHORRO, O CACHORRO SEGUROU NA NETA, A NETA NA VOVÓ E A VOVÓ SEGUROU NO VOVÔ 

QUE SEGUROU NO RABANETE. PUXARAM, PUXARAM E PLOP! E CONSEGUIRAM ARRANCARAM O 

RABANETE DA TERRA. EU SOU O MAIS FORTE! -DISSE O RATO TODO FELIZ. 

ENTÃO DEPOIS TODOS SE SENTARAM A MESA E COMERAM O RABANETE, QUE ERA TÃO 

GRANDE QUE DEU PARA TODOS E AINDA SOBROU UM POUCO PRA MINHOCA QUE PASSAVA POR 

ALI. FIM 
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INFANTIL III – IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS Seres Vivos 

OBJETIVOS Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres 
vivos e matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de sua relação 
no processo evolutivo. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

Senhores Pais ou responsáveis, após a leitura da história do grande rabanete converse com sua criança e 

pergunte se ele sabe o que é uma horta? Se ele sabe de onde vem as verduras e frutas. Pergunte o nome de 

algumas verduras que ele conhece? 

Em seguida proponho a confecção de uma HORTA em casa com seu filho(a) utilizando materiais 

recicláveis como garrafa pet recortada ou um vaso que tenha em casa. Converse com a criança sobre quais 

verduras ou temperos podem ser plantados e se vão usar mudas ou sementes.  

Material necessário: Vaso pequeno (pode ser de garrafa pet), terra, pedrinhas para pôr no fundo do vaso, 

sementes ou mudas. 

Modo de fazer: Monte com a criança o vaso, coloque as pedras no fundo em seguida a terra, então plante a 

semente ou a muda e regue o vaso. Essa atividade pode envolver toda a família e será uma oportunidade de 

trabalhar a importância da alimentação saudável. Envolva a criança no cuidado com a horta caseira. 

Explique que a horta precisa de cuidados assim como na história, alguém plantou, cuidou e depois colheu. 

Ela precisa de água, adubo, terra e do sol. Abaixo segue alguns exemplos de hortas caseiras. 

 

 

REGISTRO: O registro poderá ser realizado através de fotos que deverá ser enviada a professora. 

 



   INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Matemática 

CONTEÚDOS Noções básicas de posição e direção. 

OBJETIVOS Reconhecer posições de pessoas e objetos, utilizando vocabulário 
recorrente em jogos, brincadeiras e em diversas situações cotidianas. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 

Vamos brincar de Coelho sai da toca! Essa brincadeira é muito divertida e com ela vamos 

aprender de forma lúdica as posições (dentro, fora, para trás, para frente, para o lado). 

Regras: Cada participante terá uma toca. Uma criança fica no meio pra tentar pega uma toca. 

Pode ser feita com giz no chão ou utilizando um bambolê. Ao comando todos deverão sai da 

sua toca e a criança que ficou no meio tentar pega a toca vazia, outro comando e deverão pular 

fora e trocar com o amigo do lado, podem pular dentro e fora, para trás, para  frente e para o 

lado. 

 

 

REGISTRO: Após a brincadeira peça para a criança fazer um desenho da brincadeira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   INFANTIL III - IV 
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Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Arte Visuais– Fazer Artístico e Materialidade.  

CONTEÚDOS Ferramentas: Elementos naturais. 

OBJETIVOS Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos e ferramentas no 
fazer artístico. 

ATIVIDADE 4 

Pais ou responsáveis, nesta semana vamos fazer arte com matérias encontrado na natureza como: 

terra, areia, folhas e gravetos. Primeiramente realiza a coleta de materiais como folhas e gravetos, 

terra e areia. Materiais necessários: terra, colher, cola, gravetos, papel e peneira. Agora vamos 

fazer tinta de terra. 

• Misture a terra com a cola e um pouco de água, após a confecção é hora de explorarmos a 

tinta! Deixe a criança explorar a tinta caseira com as mãos para sentir a textura.   

• Depois é hora de pintar com as mãos ou fazer um lindo desenho, podem ser utilizados 

gravetos como pincel, fazer pintura com tinta e colagem com as folhas colhidas. 

•  Como suporte você pode utilizar no papelão, papel pardo ou sulfite, pode pintar também 

no chão ou parede.  

• Essa atividade é importante para a criança ter contato com matérias diferentes e diversas 

texturas. Boa atividade! 

 

 


