
                                                                                                                                         

   INFANTIL III - IV 
TURMA  PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E / IV A e B Geralda Manhã 

ÁREA Matemática 

CONTEÚDOS Grandezas e medidas 

OBJETIVOS Desenvolver a noção de dimensão: grande, pequeno, maior, menor, médio, alto, 

baixo, grosso fino, comprido, curto e mesma altura. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 1 

Senhores pais ou responsáveis, hoje gostaríamos realizar uma atividade onde as crianças 

pudessem separar objetos e comparar suas medidas. Para isso, precisaremos pegar objetos 

facilmente encontrados na natureza como pedras, folhas, gravetos, etc. Também podem ser 

utilizados objetos de casa como brinquedos, meias, tampas de potes, etc. 

1. Inicialmente converse com a criança e explique a brincadeira quando iremos juntar 

objetos semelhantes (aproveite para ouvir a sugestão das crianças), em seguida saia à 

procura dos objetos que serão colecionados: pedras, folhas, gravetos, meias, brinquedos, 

carrinhos, etc.  

2. Depois sente com a criança para separar os objetos por semelhança e em seguida separe 

por tamanho (grande, pequeno, maior, menor, médio, alto, baixo).  

3. Pode brincar de adivinhar a quantidade de objetos que já conseguiram juntar, aproveite 

para contar os objetos com a criança. 

4. Em seguida poderá separar os objetos que são (grossos e finos, compridos, curtos, 

mesma altura/tamanho). 

5. Deverá ser um momento rico de interação e brincadeira com as crianças. Estimule seu 

filho a contar os objetos na sequência numérica e auxilie quando necessário. Essa 

atividade desenvolve a capacidade da criança para lidar com situações matemáticas e 

com a noção de quantificação. Boa atividade!  
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ÁREA Arte Visuais 

CONTEÚDOS Fazer Artístico 

OBJETIVOS Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

Senhores Pais ou responsáveis, essa semana iremos explorar a pintura utilizando como 

ferramenta de pintura uma bexiga, poderá ser utilizando tinta guache ou cola colorida. Durante 

essa atividade explore a tinta com sua cor e textura e as diversas possibilidades de efeitos 

visuais utilizando a bexiga. Boa atividade e exploração! 

 

 
 

 

ÁREA Ciências Naturais 

CONTEÚDOS Seres Vivos 

OBJETIVOS Identificar as características dos seres vivos – animais aéreos e insetos. 

Nome do(a) aluno(a): ___________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 

Senhores pais e responsáveis, nós já pesquisamos as características dos animais terrestres e aquáticos e essa 

semana iremos estudar e conhecer as características dos animais aéreos. 

Quais destes animais voam? 

 

Os animais aéreos são os que passam a maior parte da vida voando. Voar é uma das maneiras 

que os animais usam para se deslocar, mas nem todos são capazes de fazer isso. Para voar, é 

necessário ter características físicas que permitam o voo. Alguns grupos de animais têm a 



capacidade de voar, como as aves e os insetos. Sugestão: Se for possível assistam com seu 

filho(a) ao filme -A vida de inseto. 

 

  

Os animais aéreos também são terrestres. Agora responda. 

 

 

TAREFA: Pesquise imagens dos animais que voam em revistas, jornais e internet e 

tragam para a escola aonde faremos um lindo painel com esses animais. 

 

 



Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________________ 

ÁREA Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS Leitura 

OBJETIVOS Compreender o uso social da linguagem oral como meio do diálogo, elaboração de 

ideias, registro e transmissão de conhecimento. 

Leitura de diferentes gêneros textuais e apropriação da cultura historicamente 

acumulada.  

ATIVIDADE 4 

Para começar esta atividade, escolham um ambiente tranquilo e façam a leitura da poesia 

abaixo para a criança. Em seguida peço que façam um passeio com a criança em seu 

entorno para observar os insetos e os animais que podemos encontrar no jardim. 

 

 


