
 

  

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio.  

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men            Série: Infantil 4   

 Aluno (a): ___________________________________________  

Atividade 1:   

Leia as vogais:   

A _ E_ I _ O _ U    

a – e- i – o- u   

  

 

Cante a música das vogais:  

A a a minha abelinha  

A a a minha abelinha  

Aí que bom seria  

Se tu fosses minha  

  

E e e minha escovinha  

E e e minha escovinha  

Quem te pôs a mão  

Sabendo que és minha  

 

I I I índio já chegou  

I I I índio já chegou  

 

 

 

E correndo pro bosque se mandou  

  

Assistir o vídeo:    
E correndo pro bosque se mandou  

  

Ó ó ó óculos da vovó  

Ó ó ó óculos da vovó  

Todo quebradinho com uma perna só  

Todo quebradinho com uma perna só  

  

U u u o seu urubu  

U u u o seu urubu  

Que vive brigando com o seu peru  

Que vive brigando com o seu peru 



 

Link do vídeo: https://youtu.be/DQqjHaWPWBw (acessado dia 13/04).  

(Ritmo da música das vogais).  

Assista ao vídeo: link do vídeo: https://youtu.be/4iIcCLaEcq0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/DQqjHaWPWBw
https://youtu.be/DQqjHaWPWBw


  
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.  

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men            Série: Infantil 4   

 Aluno (a): 

___________________________________________  

  

Atividade 2:   

Caderno de português: hoje no caderno de português serão 2 atividades. 
 
1ª atividade: treinar a escrita do seu nome. 
2ª atividade: ligue as figuras à vogal que corresponde a primeira letra de 
deus nomes. 
( essa atividade o aluno terá que identificar a figura que inicia com a voga “A” 
por exemplo fazendo o gesto com a boquinha e identificando o som exemplo: 
abelha começa com a vogal “A” o gesto da boca e o som e da vogal “A” 
então liga a figura da abelha com a vogal”A”)     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio.  

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men            Série: Infantil 4   

 Aluno (a): ___________________________________________  

 
Atividade 3:  

  

Obs: quem conseguir imprimir faça a vogal i emendada no caderno de caligrafia.  



  
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.  

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men            Série: Infantil 4   

 Aluno (a): ___________________________________________  

 

Atividade 4: 

 

Apostila caderno de projetos. 

Págs.: 7 e 9 

Pág.: 7: (Iniciaremos o projeto alimentação saudável. Para iniciar nosso projeto problematize com a 

criança dizendo que, sempre que pensamos no que comemos, aparecem dúvidas – por que é tão 

importante que nosso prato tenha alimentos de várias cores? Por que não devemos comer apenas 
o que gostamos? O que acontece com nosso corpo se não comemos direito? Ao final, diga que, 

colocando a mão na massa, vão descobrir tudo isso juntos. Convide, então, as crianças a 

desenhar, na bancada ilustrada, alguns alimentos de que gostam. 

Pág.:8 

Para começar a aula, precisamos de uma cenoura, peça que a criança sinta o cheiro e a textura 

dela. Diga se a criança sabe como nasce a cenoura, depois disso explique que ela nasce embaixo 

da terra e só as folhas ficam do lado de fora então ela é um vegetal, uma raiz e que ela tem muitos 

benefícios para a saúde. Comente e se achar pertinente faça a cenoura de vários jeitos para a 

criança comer (crua, cozida, em bolos etc.) fale para a criança que antes de tudo temos que lavar 

bem a cenoura para comer se achar pertinente ensine a criança a lavar a cenoura.  

  Precisamos agora de 2 folhas de sulfite para fazer a dobradura (pinte uma folha de sulfite de 

laranja e a outra folha de verde e siga as instruções.) quero ver a cenoura de vocês em. 

Por último escrever a palavra cenoura. Explorar qual é a letra inicial da palavra e a última letra da 

palavra, quais são as vogais que tem na palavra “CENOURA” e se conhece algum objeto ou 
pessoa que comece com a letra inicial da palavra CENOURA  

Exemplo: CENOURA  

A palavra começa com “C” em nossa sala nossa amiga CATARINA começa com a mesma letra 

inicia da palavra “CENOURA. 

   

  

 



  
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.  

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men            Série: Infantil 4   

 Aluno (a): ___________________________________________  

 

ATIVIDADE 5  

Apostila datas comemorativas: 

 

Pág.: 13 (fazer um álbum dos alimentos, fazer uma lista de alimentos que consideram nutritivos e 
escolher 1 para recortar e escrever sobre ele. Do lado esquerdo cole a figura recortada e do lado 
direito escreva como o alimento é nutritivo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sugestão de brincadeira: 

Quebra-cabeça. Jogos para crianças 

Brincar com os quebra-cabeças é uma atividade que aporta muitos benefícios para as crianças. Os 

quebra-cabeças são um jogo que exige que as crianças se fixem bem na peça que escolheram e 

sejam capazes de analisá-la para procurar outras peças que tenham semelhanças com o desenho, 

forma, cor, etc., por isso melhora sua capacidade de observação, análise, concentração e atenção 

das crianças. 

Jogos para crianças. Quebra-cabeça 

 

Brincar com um quebra-cabeça exercita também sua memória visual, posto que deve ter na mente 

como era a imagem completa e juntar cada peça. Se o seu filho gosta de jogos desafiadores ou 

que mantenham a sua mente ocupada, Guia infantil Brasil conta como curtir este passatempo muito 

útil para as horas vagas. 

Quando brincar de quebra-cabeça 

Junto à concentração e à memória, o quebra-cabeça também ajuda a criança a trabalhar a 

motricidade fina dos dedos através da manipulação das peças e dos movimentos para juntá-las. 

Construir um quebra-cabeça exige lógica e paciência. Pode-se brincar tanto sozinho como com 

várias pessoas, entre amigos ou em família. Além do que não tem idioma, já que se trata de 

construir uma imagem. 



 

Montar um quebra-cabeça não é somente uma questão de ir unindo peças uma às outras para 

conseguir formar uma figura ou um desenho. É um jogo que estimula além da concentração, a 

observação, inteligência espacial e a manter aceso o interesse de chegar até o final. A partir dos 5 

anos é o momento ideal para começar a construir quebra-cabeças. 

Como fazer um quebra-cabeça 

Os quebra-cabeças crescem com as crianças. Quanto mais peças tem o quebra-cabeça, mais 

dificuldade terá a criança para montá-lo. Em geral, começa unindo as peças pelas esquinas, em 

seguida pelas bordas e continuando pelo centro. É uma boa atividade para que os pais se 

aproximem dos seus filhos e brinquem com eles. 

Para montar um quebra-cabeça pode utilizar qualquer fotografia ou imagem. Uma boa ideia é fazer 

fotografias de objetos ou cômodos da casa, ou da comida, dos jogos...de coisas que sejam 

significativas para a criança. Quanto menor seja a criança, menos peças deve ter o quebra-cabeça. 

A quantidade de peças varia de acordo com a idade e a capacidade de cada criança. 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/jogosquebra-cabeca-jogos-para-criancas/ 

 

 

 

 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/jogosquebra-cabeca-jogos-para-criancas/

