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Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570 

Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 

for velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

Sugestões de Atividades 

Professora: Jaqueline  

Pré 1A Turno: Manhã 
 

 

❖ Atividade 1: Brincadeiras Realizadas nas festas Juninas (Acerte as 

bolinhas no alvo).  

Com uma caixa de papelão vamos confeccionar o jogo acerte as bolinhas no alvo, 

no centro da caixa um adulto vai fazer um circulo e vai recortá-lo, deixando aquela 

parte vazada, as bolinhas podem ser feitas com folhas de jornal. Abaixo imagem 

ilustrativa da atividade. 
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❖ Atividade 2: Brincadeiras Realizadas nas festas Juninas (Derruba latas). 

 Empilhar os objetos (latas ou potes plásticos), feito isto pegar uma bola e 

tentar derrubar as latas ou potes, quando conseguir derrubar realizar a contagem 

de quantos objetos conseguiu derrubar. Abaixo imagem ilustrativa da atividade. 

 

 

 

 

 

❖ Atividade 3:  Brincadeiras Realizadas nas Festas Juninas (Pescaria). 

 

 Vamos confeccionar com rolinhos de papel higiênico cinco peixinhos vamos 

enfeitá-los com papeis coloridos, tinta guache ou com lápis de cor, depois vamos 

fazer pequenas tiras de papelão e com cola vamos colar essas tiras no peixinho, 

estas serão as alças do peixe, feito isto em uma folha vamos escrever os números 

de um ao cinco e recortá-los e colar na parte de traz do peixinho para a criança 

não ver o número que vai pescar, feita a confecção pegar um graveto e pescar os 

peixinhos quando a criança pescar um peixe vai ver o número que tem e vai 

identificar falando qual é o número que pescou. Abaixo imagem ilustrativa da 

atividade. 
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❖ Atividade 4: Cores e Quantidades. 

 

 Vamos desenhar seis bandeirinhas, uma vamos pintar de vermelho, duas 

vamos pintar de azul e três vamos pintar de amarelo. As bandeirinhas podem ser 

coloridas com tinta guache ou com lápis de cor. No final, numere cada uma delas. 
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 1 Bandeirinha Vermelha      2 Bandeirinhas Azuis     3 Bandeirinhas Amarelas 

 

 

 

❖ Atividade 5: Vamos Dançar?!.  

 

Vamos convidar alguém da família para dançar a música “Ai, bota aqui o seu 

pezinho”. Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU 

 

 

 

Beijos da Profª Jaque 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU

