
Atividades Pré I  - 14ª Semana 

Prof.ª Célia 

 

Atividade 1 

● Os sentidos do corpo humano 

 

 

 Explicar para a criança que o corpo humano tem 5 sentidos que nos permitem fazer 

coisas maravilhosas como sentir o sabor dos alimentos, o cheiro do perfume, a textura 

das coisas (macio, duro, quente, frio, etc.), ouvir uma música e ver as cores. 

 A explicação também será feita pela professora por vídeo no grupo de whatsapp. 

 Opção de vídeo explicativo: Corpo Humano para Crianças - 5 Sentidos  

https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo 

 

 Atividades com o sentido da audição: 

● Ficar em silencio e ouvir os sons ao redor. 

 orientar a criança a ficar em silêncio de olhos fechados e prestar atenção nos sons ao 

redor. 

 Esperar 1 minuto e oriente-a a abrir os olhos e contar o que ouviu. 

 

 

 



● Adivinhar os diferentes sons: 

 Pegue objetos que façam sons variados (folha de papel, saquinhos plásticos, chocalho, 

colheres, apito, etc), fale para a criança fechar os olhos e faça algum som com os 

objetos (rasgar o papel, balançar o chocalho, bater uma colher na outra, bater palmas, 

assobiar, etc.).  

A criança tem que adivinhar. Depois, faça sons diferentes em sequência (no máximo 

3) para a criança dizer quais foram e na ordem em que foram reproduzidos.  

 

●  Telefone de latinha ou latafone 

              

 

Material necessário: 

 2 latinhas usadas (molho de tomate, ervilha, milho...)  

 2 a 5 metros de barbante  

1 preguinho   

martelo,  tinta ou papel para decorar 

 Decore as latas como quiser, pintando, encapando com EVA ou papel 

 Faça um furo pequeno no centro de cada lata utilizando o prego e o martelo 

 Passe o barbante através do furo e faça um nó grosso para evitar que o barbante saia 

pelo furo (faça isso nas 2 latas) 

 Brincar: Com o fio bem esticado, fale com a boca próxima de uma das latas e peça 

para alguém escutar do outro lado, depois inverter, quem falou agora escuta.  

  O que garante o sucesso da comunicação é manter o fio totalmente esticado 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-h7B9GJOKDqA/UFOMfiENn0I/AAAAAAAAAXA/EqZ8irweWqs/s1600/IMAGEM+-+TELEFONE+LATA.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-DgUpGaEku-w/UFOMT8BDi0I/AAAAAAAAAW4/Wl3mXVIFbRM/s1600/IMAGEM+-+telefone-de-lata.jpeg


Atividade 2 

Música Os Sentidos. 

Meus olhinhos são pra ver 

Meu nariz é pra cheirar 

Minha boca é pra comer 

Meu ouvido é pra escutar 

Completando os sentidos 

Tenho as mãos para pegar 

E os bracinhos bem compridos 

Pra mamãe eu abraçar 

 

O áudio estará disponível no grupo de whatsapp da turma 

Opção de vídeo: Patati Patatá - Os Sentidos (DVD O Melhor da Pré-escola) 

https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs 

 

● Onde está o som? 

 Para essa atividade vocês vão precisar de uma lata com tampa e deverá enchê-la com 

algum material que produza barulho, por exemplo: sementes, pedrinhas, palitos, etc. 

 Oriente a criança que ele feche os olhos e tentar adivinhar de onde vem o som, 

apontando com o dedo.  

 Se afaste  um pouco (2 metros) e agite a lata e a criança deverá identificar de onde 

vem o som, apontando para frente, para esquerda, para a direita.  

 Mude de posição, se afaste um pouco mais e volte para perto.  

 Após, deixe a criança manusear a lata e os adultos adivinham para tornar a brincadeira 

mais divertida e interativa com a família. 

 

● Molhar o dedinho em tinta guache e circular somente o desenho que representa a 

audição. Pintar os outros desenhos como preferir. 

 

 



 

 

● Confecção de copo lançador de bolinha. 

 Materiais necessários: Copo descartável transparente, balão de aniversário, fita 

adesiva, papéis para rasgar e amassar (revistas velhas ou jornais) 

 Amarrar a parte de cima do balão 

 Cortar a ponta fechada de baixo do balão e encaixá-lo no fundo do copo de maneira 

que o copo fique parcialmente dentro do balão. 

 Passar fita adesiva para firmar o balão ao copo 

 Deixar a criança rasgar e fazer bolinhas de papel (do tamanho de uma ola de pingue-

pongue) 

 A confecção do trabalho e as atividades com o brinquedo serão explicadas em 

detalhes pela professora por vídeo no grupo de whatsapp da turma. 

 A primeira brincadeira é lançar a bolinha dentro de um espaço demarcado. 

 

Atividade 3  

Sentido da visão 

● Os conhecimentos prévios serão dados pela professora por meio de vídeo no grupo de 

whatsapp da turma 

 

● Conversar com a criança sobre a visão – para que servem nossos olhos. 



 Peça para a criança olhar-se no espelho para observar seus olhos 

 Pergunte sobre as características dos olhos (cor, tamanho, se são parecidos com olhos 

da mãe, do pai, dos irmãos, etc) 

 Peça para ela tampar com uma mão e olhar ao redor. È possível enxergar? Como é 

enxergar com um só olho? 

 

● Encontrar a sombra correta dos cachorrinhos: 

 Com um lápis de cor, fazer um traço para ligar cada cachorrinho à sua sombra. 

 Usar uma cor para cada linha. 

 

 

 

● Brincadeira Cabra Cega 

 A brincadeira pode ser feita com várias pessoas. 

 Colocar uma venda nos olhos da criança e explicar que ele deve encontrar e adivinhar 

pelo toque a pessoa que ela encontrou.  

 Os outros devem fazer silêncio 

  A brincadeira pode ser feita dentro de casa, com as pessoas sentadas,  alternando os 

lugares ou ao ar livre. 

 



● Atividade com o copo lançador: 

 Repetir a atividade do copo lançador da atividade anterior, dessa vez o desafio é 

lançar a bolinha por entre as pernas de um adulto. 

 

● Atividade com copos descartáveis 

Materiais necessários: 2 copos descartáveis transparentes e uma canetinha. 

 Vire um copo e faça o desenho de um bonequinho na parte superior. 

 No outro copo (de boca para baixo), desenhe um caminho partindo da parte superior e 

contorne o copo até encontrar o outro lado.  

 No final do caminho, desenhe uma casinha. 

A atividade será demonstrada pela professora em vídeo no grupo de whatsapp da turma; 

  

Atividade 4 

Atividade de memória visual 

Pintar somente o animal que está em posição diferente 

 

 

 



● Repetir a atividade anterior dos copos (percorrer o caminho) 

 

●ABC dos Copos 

Materiais necessários: copos de plástico (de requeijão, iogurte) ou de acrílico. 

Música ABC dos copos. 

A atividade será explicada pela professora no grupo do whatsapp. 

A música será disponibilizada no grupo do whatsapp. 

 

Boa semana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades de educação Física 

Alongamento 

 Vamos começar nossa aula com nosso alongamento. 
*Primeiro leve os dois braços para cima segure, conte até 15 e solte.  
*Leve os dois braços a frente do corpo conte até 15 e solte. 
*Coloque os dos braços para trás conte até 15 e solte. 
*Coloque a mão na cintura e faça movimentos de giros, para aquecer 
quadril. 
*Abra as perninhas em formato de v, abaixe até tocar no pé direito conte 
até 15, depois vá até o pé esquerdo e conte até 15 novamente, 
levante.... 
*Façam 15 polichinelos. 
* Façam uma corridinha contando até 20.  

 A brincadeira de hoje é Elefantinho colorido:  

*A Brincadeira consiste em achar as cores... Podemos brincar com os 
pais ou irmãos, um dos irmãos ou pais vai dizer “elefantinho 1,2,3 e 
escolher uma cor...tipo vermelho” a criança deverá procurar a cor e tocar 
nela e a brincadeira vai continuando ate cansar. 
 

 Vamos pegar uma bola, pode ser de futebol, vôlei a bola que você tiver 

em casa. Vá ate um lugar livre jogue a bola e corra atrás da mesma até 
você conseguir para lá, em seguida tente mante lá em seu poder sem 
que ela escape do pé e ande por este local, chute a e tente pegar ela 
novamente, chute a bola contra uma parede e tente fazer ela parar. 

 Faça duas bolinha de meia ou se tiver bolinha pequena de borracha 
pode ser, peça ajuda para um irmão se não tiver irmão peça ajuda para 

o pai ou a mãe. 
*A atividade vai consistir em... pegue as duas bolinhas cada um de 
vocês ficará com uma bolinha, vocês irão fazer uma troca de bolas entre 
vocês chutando as, pode ser durante 10 minutos. 

 Pegue uma bolinha de tênis ou pingue pongue, e uma vrinha. 
*jogue a bolinha no chão ela vai saltar quando ela chegar próximo de 
vocês, vocês terão que acertar ela com a varinha. Faça ate acertar ou 
durante uns 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes Pré 1 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 
VAMOS RELEMBRAR AS FORMAS GEOMÉTRICAS. 

A PROFESSORA IRÁ DISPONIBILIZAR UM VÍDEO NO GRUPO DO WHATSAAP COM UMA 

MÚSIQUINHA LINDA. FIQUE LIGADINHOS! BEIJINHOS <3 <3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e 

misture bem. Pegue uma concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em 

fogo médio. Espalhe virando a frigideira para que fique uma massa fina. Quando um lado estiver 

dourado, vire e doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango 

desfiado, carne moída ou ovos mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu 

teor e qualidade de proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. 

As fibras ajudam no funcionamento do intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), 

reduzem a absorção de açúcar e gordura no sangue, entre outros benefícios. Acrescente em sua 

alimentação aos poucos a aveia; pode ser acrescentada em iogurtes, frutas, leite, saladas e 

preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 

 

 

 




