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Con�ra um conteúdo pedagógico e lúdico para crianças de 3, 4 e 5 anos, que inclui

atividades de matemática, de números e cores, de reconhecimento de logomarcas de

rótulos, de ligar vogais e imagens, e de leitura.

As atividades podem ser utilizadas por professores de educação infantil em sala de aula ou

por quem deseja reforçar o aprendizado do aluno em casa. Basta copiar e imprimir.

1. Atividade de matemática na educação infantil

https://www.todamateria.com.br/


Clique na imagem para imprimir

2. Atividade com números e cores

https://static.todamateria.com.br/upload/co/nj/conjuntosinfantilpretoebranco-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

Veja também: Atividades de matemática

3. Reconhecimento de logomarcas de rótulos

https://static.todamateria.com.br/upload/pi/nt/pintarnumeroscoresinfantilpretoebranco-cke.jpg
https://www.todamateria.com.br/atividades-de-matematica/


Clique na imagem para imprimir

4. Atividades de ligar vogais iniciais e imagens

https://static.todamateria.com.br/upload/ro/tu/rotulospretoebrancoinfantil-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

5. Atividade de leitura infantil

https://static.todamateria.com.br/upload/li/ga/ligarvogaiseimagenspretoebranco-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

6. Atividade para maternal

https://static.todamateria.com.br/upload/le/it/leituraeducacaoinfantilpretoebranco-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

7. Atividade lúdica com sílabas

Cole uma imagem na parte de cima de uma caixa de fósforos.

Escreva cada sílaba do nome dessa imagem em um pedaço de papel e guarde dentro da

caixa. Repita o processo com diferentes palavras.

https://static.todamateria.com.br/upload/pi/nt/pintardesenhoinfantilpretoebranco-cke.jpg


Imagem ilustrativa. O nível de di�culdade do vocabulário deve ser adequado à Educação Infantil

Cada criança deve receber uma caixa e organizar as sílabas de modo a formar a palavra

que corresponde à imagem.

8. Atividade lúdica com letras iniciais e imagem

Em uma folha de cartolina, recorte um retângulo de cerca de 30 cm de comprimento.

Divida esse retângulo ao meio; em uma metade escreva uma letra e, na outra, cole uma

imagem cujo nome tenha como inicial a letra da metade anterior.

A imagem pode ser confeccionada em papel colorido para tornar a atividade mais convidativa

Faça vários retângulos tendo em conta as letras que a criança já aprendeu. O objetivo é

embaralhar as peças e pedir à criança que encontre a letra inicial de determinada �gura, ou

a �gura cujo nome comece com determinada letra.



9. Atividade lúdica com textura e cores

Cada criança deve receber uma folha de lixa. Interaja com os alunos de forma a explorar a

textura do material e as sensações que eles despertam. Faça uma comparação com outros

materiais (algodão, massinha de modelar, etc.).

O responsável pela atividade pode optar por colar a lixa em uma folha onde conste o nome da criança, a data,
etc.

Distribua lápis de cera cujas cores as crianças já conheçam. Peça a elas que identi�quem

outros objetos do ambiente que tenham as mesmas cores dos lápis.

Em seguida, peça a cada aluno para fazer um desenho sobre a lixa, usando os lápis de cera

recebidos.

Se o tema deste conteúdo te interessou, não deixe de ler também os textos abaixo:

Plano de aula remota

Atividades sobre verbos

Atividades de alfabetização

Atividades de matemática para educação infantil

Separação de Sílabas - Kids

Sílabas: tipos e exercícios com gabarito

Plano de aula (como fazer, modelo e exemplos)

Dinâmicas para o primeiro dia de aula

Brincadeiras para educação infantil

https://www.todamateria.com.br/plano-de-aula-remota/
https://www.todamateria.com.br/atividades-sobre-verbos/
https://www.todamateria.com.br/atividades-alfabetizacao/
https://www.todamateria.com.br/atividades-matematica-educacao-infantil/
https://www.todamateria.com.br/separacao-de-silabas-kids/
https://www.todamateria.com.br/silabas/
https://www.todamateria.com.br/plano-de-aula/
https://www.todamateria.com.br/dinamicas-para-primeiro-dia-de-aula/
https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-para-educacao-infantil/
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