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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: Hora do conto “A Cesta de Dona Maricota”. 

Vamos ouvir a história “A cesta de Dona Maricota”, feito isto com massinha de 

modelar vamos fazer frutas, verduras e legumes, podem ser feitos um desenho de 

cada (uma fruta, uma verdura e um legume). Material utilizado: massinha de modelar. 

Abaixo imagem ilustrativa da atividade. 
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❖ Atividade 2: Números e Quantidades. 

Vamos desenhar uma Banana, duas Maçãs, três Laranjas e quatro tomates, ao 

lado de cada desenho escrever o número que corresponde àquela quantidade. Abaixo 

imagem ilustrativa da atividade. 

         

      1 Banana         2 Maçãs      3 Laranjas      4 Tomates 

 

❖ Atividade 3: Desenho. 

      Vamos desenhar a fruta preferida, após mandar a foto do desenho e um áudio 

falando qual é a fruta, qual é a cor dela e também dizer se ela é doce, amarga ou 

azeda. 
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❖ Atividade 4: Alimentação Saudável. 

      Fazer um prato com alimentos saudáveis fotografar e colocar no grupo de 

whatsapp. 

 

 

 

 

 

➢ Sugestão de música: 

Música Mundo Bita- Gostosuras Naturais, Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ
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❖ Atividade 5: O que é que tem na Cesta de Dona Maricota?! 

          Na cesta de Dona Maricota tinha: Cenoura, Laranja, Pepino, Limão, Banana, 

Milho, Ervilha, Mamão, Abobora, Espinafre, Tomate, Cebola, Alface, Palmito, Maçã e 

Escarola, agora em revistas ou encartes de supermercado vamos procurar gravuras 

das frutas, verduras e legumes citados acima vamos recortar e colar em uma folha 

de oficio, materiais utilizados: folha, cola, tesoura com pontas arredondadas, 

revistas ou encartes de supermercado. Caso não tenha onde recortar, tu podes 

desenhar... 

 

 

 

  

Beijos da Profª Jaque 


