
   

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

Jandaia do Sul, 08 de maio de 2020.   

Professora: Vanessa Crestani Men      Série: infantil 4    

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Aprendizagens trabalhadas:   

• Consciência fonológica:  
noções de sonoridade     

• Gênero: conto tradicional.  

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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 Aluno (a): ___________________________________________   

Atividade 2:   
   

Caderno de português: são 2 atividades    
   

1ª atividade: escrita do nome  

2ª atividade: colar no caderno. Se não conseguir imprimir peça para a criança recortar e 

colar figuras. 

https://youtu.be/DQqjHaWPWBw
https://youtu.be/DQqjHaWPWBw
https://youtu.be/DQqjHaWPWBw
https://youtu.be/DQqjHaWPWBw
https://youtu.be/DQqjHaWPWBw
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Atividade 3 

Leia e copie as vogais: ( se não conseguir imprimir peça para a criança fazer no caderno de 
português). 
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  Atividade 4: (se não conseguir imprimir peça para a criança fazer no caderno de 

português). 
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Atividade 5: 

 

  

  



 

 


