
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 

 
Professora: Sandra  

Turma: Pré 2 A                  turno: manhã 

1ª atividade: 

Assista ao vídeo;  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=JXLFTrrc9cg&feature=youtu.be 

Faça uma linda fogueira: 

Material: papel colorido e palitos (fósforos já usados, palitos de dentes 

ou outro material como pauzinhos coletados de árvores). 

Usando papel picado com tesoura ou rasgado com os dedos e também 

palitos monte a fogueira. Cole numa folha de papel. 

Sugestão dê 10 palitos pra seu filho que após colar no papel formando a 

fogueira possa contar até 10, visualizando os palitos. Incentive-o a 

contar várias vezes. Grave um áudio com a contagem. Tire uma foto da 

fogueira confeccionada e poste no grupo de whatsap.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXLFTrrc9cg&feature=youtu.be


 

2ª atividade:  

 

 

Derruba latas: (jogo tradicional em festas juninas) 

Pegue latas de refrigerante, de leite ou até mesmo garrafas pet, cole 

numerais de 1 a 10 nas garrafas ou latas.  

 



 Nas garrafas pode se colocar um pouco de areia no fundo para não 

ficarem tão leves e evitar de virar desnecessariamente, disponha as 

garrafas ou latas numeradas em fila e usando uma bola que tiver nos 

brinquedos de seu filho ou até mesmo a bola que possa ser 

confeccionada de meia ou outro material, jogue em direção ao alvo ou 

seja as latas, á uma certa distância com o intuito de derrubar alguma 

delas. Ao ser derrubado um numeral questione seu filho qual número 

é? Estimule-o a contar até este número, pode usar os dedos para 

auxiliar a contagem. Faça uma foto da sua atividade, grave um vídeo ou 

áudio. 

 

3ª atividade:  

Assista ao vídeo; 

https://www.youtube.com/watch?v=lgz6wAzgeQA 

Brincadeira de catar o amendoim: 

Material: grãos de amendoim (quem não tiver pode usar milho, feijão ou 

qualquer outro grão semelhante ou até mesmo pedrinhas do mesmo 

tamanho), uma colher pequena (colher de café). 

Numa mesa ou até mesmo no chão, coloque os grãos, marque um lugar 

para onde os grãos deverão ser transportados na colher. Marque o 

tempo (1 minuto ou menos, dependendo da distância, distribua o tempo 

de maneira que dê tempo pra transportar no máximo 10 grãos), este 

tempo é o tempo de transporte do grão de um lugar a outro (1 grão de 

cada vez, sem deixar cair. O grão que cair da colher não é válido). Após 

o término do tempo, conte quantos grãos conseguiu transportar. Faça 

um áudio da contagem ou um vídeo da atividade. Boa sorte e divirtam 

se. 

4ª atividade:  

Assista ao vídeo; 

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

Como vocês viram no vídeo devemos tomar certos cuidados, para evitar 

certos perigos, então juntamente com um adulto vamos fazer essa 

deliciosa receita de amendoim doce e cuidado pra não se queimar. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgz6wAzgeQA
https://www.youtube.com/watch?v=DGSklyan_zA


  

 

 

5ª atividade: 

 Assista ao vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3QUik1AOyI0&feature=youtu.be 

Acerte o chapéu:  

Material: um chapéu (caso não tenha, pode utilizar uma caixinha ou 

uma bacia pequena) e 3 garrafas pet cheias de areia, Pedrinhas ou 

tampinhas. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QUik1AOyI0&feature=youtu.be


Coloque as 3 garrafas dispostas no chão, desenhe uma linha á uma 

distância de mais ou menos 2 metros das garrafas, onde os 

participantes deverão ficar e jogar o chapéu nas garrafas (mínimo 2 

participantes). Ganha o participante que acertar mais vezes o chapéu 

na garrafa. 

A cada acerto o participante deverá pegar e guardar uma pedrinha ou 

tampinha...Ao final da brincadeira conte as pedrinhas ou tampinhas de 

cada participante, descobrindo o vencedor. Incentive seu filho a contar. 

Pode contar várias vezes.  


