
 

 

                                                                                                                                         

   INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS Escrita 

OBJETIVOS Reconhecer a função social do nome próprio, identificação das letras e orientação 

da escrita.  

 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 1 

Senhores pais ou responsáveis, hoje gostaríamos que vocês ajudassem o seu filho(a) 

a procurar em revista, jornal ou folhetos as letras que compõe seu nome. Em seguida ajude 

a montar o seu nome e a colar no quadro abaixo. Aproveite esse momento e fale o nome de 

cada letra que compõe o seu nome. 

Recorte e cole as letras do seu nome no quadro abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quantas letras você usou para montar seu nome? Circule o número correspondente. 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

13 14 15 16 17 18  19  20  21  22  
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INFANTIL III – IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Arte Visuais 

CONTEÚDOS Percepção e sentido 

OBJETIVOS Identificar elementos básicos da comunicação visual (cor, forma e textura), 

correlacionando-os com sentimentos, emoções, sensações e ações do cotidiano 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

Senhores Pais ou responsáveis, essa semana iremos conhecer duas obras da pintora Tarsila 

do Amaral que foi uma importante pintora e desenhista brasileira. As obras a seguir 

mostram diversas formas geométricas, será que vocês conseguem identificam? Essas 

pinturas retratam a cidade de São Paulo e a Estação de trem. 

 

            GARE (1925)                                                                   SÃO PAULO (1924) 

➢ Mostre os quadros para a criança e pergunte incentivando a leitura das imagens. 

➢ Quais formas geométricas aparecem nas imagens? 

➢ O que as imagens mostram? Será que você consegue identificar um trem, prédios, 

ruas e árvores? 
 
 



   INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Matemática 

CONTEÚDOS Espaço e forma. 

OBJETIVOS Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e 

figuras (forma, tamanho e posição). 
Nome do(a) aluno(a): ___________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 

Após a observação e apreciação das obras da pintora Tarsila do Amaral vamos fazer um brinquedo que aparece 

na obra de arte. Proponho fazermos um trem utilizando diferentes objetos recicláveis que tenham as formas 

geométricas semelhantes.  

Materiais necessários: caixas de leite, pasta, sabonete, palitos de sorvete para fazer a linha do trem, tampinhas, 

tampas de potes, garrafa pet, rolo de papel higiênico, etc.  

Modo de fazer: Observe as semelhanças das formas dos objetos (quadrado, retângulo, circulo, triangulo) 

utilizados com nos quadros da Tarsila do Amaral. Após recolher os objetos recicláveis monte o seu trem e 

com palitos de sorvete monte os trilhos. Boa atividade!  
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Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS Leitura 

OBJETIVOS Leitura de diferentes gêneros textuais e apropriação da cultura 

historicamente acumulada. 

ATIVIDADE 4 

Nessa atividade vamos aprender e brincar com o jogo das travas línguas, que é uma frase difícil de recitar em 

decorrência da semelhança sonora das sílabas. Esse é um jogo de palavras e frases curtas, engraçadas e rimadas 

que fazem parte da cultura popular. Peço que faça uma pesquisa na sua casa (família) e pergunte se conhecem 

alguma trava língua.  

Em seguida leia as travas língua para a criança, mostre os versos e pergunte qual a letra que mais se repete? 

Mostre que as letras que se repetem e em seguida peça para a criança circular a letra que mais aparecem nas 

travas línguas. Vamos brincar do jogo das travas língua? Eu falo e você repete! 

 


