
  

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

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men      Série: infantil 4   

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Aprendizagens trabalhadas:  

• Consciência fonológica: 
noções de sonoridade (nome e 
apelido).   

• Gênero: conto tradicional.  O 

indivíduo e o meio: a família  

Tipos de moradia.  

Quantidade do número 5   

Contagem.  

• Escrita do numeral 5   Tipos 

de moradia.  

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 17/04).   

(Ritmo da música das vogais).   

Assista ao vídeo: link do vídeo: https://youtu.be/4iIcCLaEcq0  (acessado dia 17/04).   
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.  

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men      Série: infantil 4   

 Aluno (a): ___________________________________________  

Atividade 2:  
  

Caderno de português: são 3 atividades   
  

1ª atividade: cubra com cola colorida a vogal “o” (não precisa ser com cola colorida, use tinta 
guache, ou lápis de cor) seguindo as setas.  

2ª atividade: cubra bem bonito a vogal “O” de acordo com as setas e tente escrever a vogal 
“O” sozinho.  

3ª atividade: pesquise, recorte e cole a vogal “O” de jornais ou revistas ou imprimir um texto 
e pedir para a criança recortas a vogal “O”, e colar no caderno e treinar a grafia do nome.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men      Série: infantil 4   

 Aluno (a): ___________________________________________  

   
Atividade 3:  

  

  

Caso não consiga imprimir fazer essa atividade no caderno de caligrafia    

 

 

 

 



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

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men      Série: infantil 4   

 Aluno (a): 

___________________________________________ Atividade 4: pinte:   

  



Obs: se não conseguir imprimir peça para criança fazer um desenho do índio no caderno de 

desenho   

            

  

  

  

  

     

  

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020.  

Professora: Vanessa Crestani Men      Série: infantil 4   

 Aluno (a): 

___________________________________________ Atividade 5  

  

Apostila integrado 4 e apostila das datas comemorativas Apostila 

integrado 4:  

Págs.: 77 e 79  

Pág.: 77  

Assistir o vídeo:  

Link do vídeo:  https://youtu.be/N84TDkRoG0o    

Quem tiver em casa o livrinho da história dos três porquinhos conte-a para a criança.  

Depois de assistir o vídeo ou ler a história os três porquinhos, observe as casas e pergunte a 

criança se ela sabe de que história são. Se for possível mostre na rua de sua casa quais são 

os tipos de casa que existem.   

Perguntar para a criança como é a casa onde mora. E fica perto de onde?  

E como o carteiro faz para entregar a correspondência da família. E se ela sabe qual é o 
número de sua casa.  

Depois de ter conversado com a criança peça para ela desenhar a casa que mora e escrever 
no quadrado o número de sua casa.  

Pág.: 79   

Observar e contar quantas casas tem nessa atividade.  

Depois de observar pintar a casas com as cores que mais gosta, embaixo da casa colar 
bolinhas de crepom (não precisa ser de papel crepom, pode ser qualquer papel).  

Para finalizar essa atividade, passe o dedo indicador, molhado com tinta guache  (pode ser 
com lápis de cor ou cola colorida), no numeral 5.   

Apostila de datas comemorativas   

Pág.: 17    

Assistir o vídeo:    



Link do vídeo: https://youtu.be/JPa0Epb7BvE acesso dia 17/04  

(Depois de assistir o vídeo faremos um cocar)   
Fazer um cocar:  

Pegar um folha de sulfite ou cartolina ou filipinho ou e.v.a , e fazer um tira ir para a página 
17  e destacar as penas pinta-las e colar na tirinha e fazer um lindo cocar depois disso é só 
brincar.  
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