
Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

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

Av. Darcy Peixoto da Silveira Filho,170. 
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 a distância 
De 29 de junho a 3 de julho 

Turma: Pré 1 B (Manhã) 

Professora: Gabriela Hartwig 

Supervisora: Gabriela Ferreira Bartz 

 
 

→Segunda-feira 29/06 
Arraiá na floresta Vem cá! (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=NISMiqfVI7 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de vermos o vídeo da história “Arraiá na floresta Vem cá”, vamos confeccionar 

uma pescaria com tampas de garrafas pet, de conserva, de café, ou as tampas que 

tiverem em casa. Depois vamos coloca-las em uma bacia com água e vamos retirar as 

tampas de dentro da bacia usando dois gravetos ou o que tiverem de parecido com dois 

pauzinhos. A meta é retirar as tampas e separar por cor e após contar quantas tem de 

cada cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NISMiqfVI7


- Outra opção é pegar 10 tampas iguais e numerar de 1 a 5, duas vezes, terá que ter duas 

tampas de cada número de 1 a 5. Depois vamos colocar essas tampas viradas na água e 

vamos procurar as tampas iguais. É tipo um jogo da memória em forma de pescaria. 

 

 

→Terça-feira 30/06 
Fogo no céu (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=BaiVbokI3z4 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fY7qwopDbkM&t=14s 

 
 

- Depois de assistir o vídeo da história “Fogo no céu”, vamos confeccionar balões de festa 

junina, vamos seguir os passos da imagem abaixo que vai dar certo. Nós vamos precisar 

de uma folha de papel (pode ser branca, usada ou até colorida o que tiverem em casa em 

mãos) depois vamos dobrar no meio. Vamos usar a tesoura para fazer cortes de uma 

distância de um dedo, em seguida iremos abrir e juntar as laterais depois é só colar e 

pendurar. Vou ficar no aguardo das fotos e vídeos. Não esqueçam de fazer a contagem 

de quantos foram feitos.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaiVbokI3z4
https://www.youtube.com/watch?v=fY7qwopDbkM&t=14s


- Outra opção é brincar de “Pula fogueira”, para brincar temos que fazer o seguinte, vamos 

desenhar no chão duas linhas, representando a largura da fogueira, o intervalo entre as 

duas linhas inicialmente deve ser pequeno. Os jogadores ficam em pé em cima da linha e 

começam um a um, a pular a fogueira, quem não atingir o lado oposto é “queimado”. 

Conforme for passando o tempo vamos afastando as linhas para aumentar o desafio. 

Registe a quantidade de vezes que repetiram a brincadeira e quantos passos ficou a 

distância dos traços. 

 
 

→Quarta-feira 01/07 
Festa junina dos números (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=UZPGU2MidBg 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3QUik1AOyI0 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de vermos o vídeo que nos conta sobre “A festa junina dos números”, vamos 

trabalhar as quantidades, vamos pegar uma folha de papel em branco (pode ser usada) e 

vamos escrever os números de 1 a 5 e vamos desenhar a quantidade de bandeirinhas ou 

pipocas referentes a cada quantidade. Aguardo as fotinhos... 

 

          

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZPGU2MidBg
https://www.youtube.com/watch?v=3QUik1AOyI0


→Quinta-feira 02/07 

Pula pipoquinha - (Música com vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de ouvirmos ou vermos o vídeo com a música “Pula pipoquinha”, vou propor fazer 

uma receita típica dos festejos juninos, como pipoca, milho verde, batata doce, amendoim, 

bolo de milho. O que tivemos em mão e o que for do gosto de vocês. Registre os 

ingredientes e as quantidades para compartilhar com os demais colegas. Não esqueça de 

fazer um vídeo ou foto da receita para postar no nosso grupo. 

 
 

→Sexta-Feira 03/07 

Dança da laranja - xuxa (Música com vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=23vd6HbQCBg 

 
Dança da cadeira - xuxa (Música com vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=mlAuZN79BzI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw
https://www.youtube.com/watch?v=23vd6HbQCBg
https://www.youtube.com/watch?v=mlAuZN79BzI


→Sugestão de atividade: 
- Depois de ouvirmos ou vermos o vídeo com a música “Dança da laranja e Dança da 

cadeira”, vamos fazer uma atividade prática, vamos relembrar algumas danças típicas dos 

festejos juninos, vou deixar como sugestão a dança da laranja e a dança da cadeira. 

Podem optar por uma delas. Não esqueça de fazer um vídeo dançando a música e postar 

no nosso grupo. 

 
→A dança da laranja: A brincadeira da dança da laranja, é feita com pares. Cada par 

receber uma laranja, que é colocada na testa dos dois. Quando começar a música, os 

pares devem colocar as mãos para trás e dançar segurando a laranja na testa, sem deixar 

a laranja cair. Se a laranja cair, a dupla está desclassificada, quem ganhar, e a dupla que 

ficar por último. 

 
→A dança da cadeira: Disponha as cadeiras em círculo, sendo que o número de assentos 

seja menor do que o de participantes. Coloque uma música para tocar. Enquanto a música 

toca, todos os jogadores dançam em volta das cadeiras. Quando a música parar, cada um 

deve tentar ocupar um lugar. A criança que não conseguir lugar sai do jogo levando 

consigo mais uma cadeira. O vencedor será aquele que conseguir sentar na última 

cadeira. 

 

➢ Querida família, registre esses momentos... compartilhe os momentos no nosso grupo, 

ou quando voltarmos a Profe quer ver as fotinhos!!! Bjos da Profe 

#Cuidem-se 

#FiquemBem 

#FiqueEmCasa 
     


