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

Jandaia do Sul, 05 de junho de 2020.    

Professora: Vanessa Crestani Men      Série: infantil 4     

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Aprendizagens trabalhadas:    

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

• VOGAIS    

• ENCONTROS VOCÁLICOS   
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).     
    
 Leia os encontros vocálicos:   

OI – EI – UI – AI – IA -  OU – EU – AU    
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Atividade 2:    
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Atividade 3:    
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Atividade 4 

Complete com as vogais: 
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Atividade 5:  
Apostila de datas comemorativas 
  

Pág: 19 e 21 
Pág: 19 
Desenhar a família  
( destacar a folha em branco desenhar a família e colar no caderno de desenho) 
 
Pág: 21 
Construir um chapéu feito de papelão  
Fazer um círculo com o papelão, colorir o papelão com lápis de cor ou giz de cera. 
Depois, colorir as flores, borboletas, e as folhas destaque-as e aplique no chapéu.    
Passo a passo de como fazer: 

   
 
Também pode ser feito no caderno de desenho  
Em uma folha em branco fazer um jardim 
Utilizar palitos para fazer os galhos das flores  

  
              

    

     


