
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 -14 semana 
De 06 de julho a 10 de julho 

Turma: Pré 1 D (Tarde) 

Professora: Gabriela Hartwig 

Supervisora: Tatiane Maria Schranck 

 
 

→Segunda-feira 06/07 
Alimentação saudável  (Vídeo animado) 

https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de vermos o vídeo animado sobre alimentação saudável, que nos conta um pouco 

mais sobre a alimentação saudável; vamos procurar pela nossa casa produtos alimentícios 

(arroz, massa, óleo, farinha, açúcar, sal, entre outros produtos que tiverem em casa) até no 

máximo 5 produtos e vamos fazer comparações: 

- Qual dos produtos é o mais pesado? 

- Qual o produto mais leve? 

- Qual a embalagem mais alta? 

- Qual a embalagem mais baixa? 

- Agora organize os produtos em uma fileira do produto mais pesado ao mais leve. 

- Agora organize os produtos em uma fileira do mais alto ao mais baixo.  

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw


→Terça-feira 07/07 
A cesta de Dona Maricota (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=szXKv48GcpE&t=30s 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de vermos o vídeo ou a contação da história “A cesta de Dona Maricota”, 

primeiramente vamos pegar uma folha de papel e um prato, na folha de papel vamos 

desenhar o contorno do prato, depois vamos recortar de revistas e folhetos imagens de 

frutas, verduras, legumes, alimentos que gostam de comer e depois vamos o material 

recortado dentro do prato. Quem tiver um prato descartável de festa ou de bolo pode usar 

quem não tiver desenha o contorno do prato na folha. Caso não tiverem material para 

recortar podem desenhar.  

 

           
 

 
 

→Quarta-feira 08/07 
Camilão, o comilão (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=TGjTjvojGtE&t=212s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szXKv48GcpE&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=TGjTjvojGtE&t=212s


→Sugestão de atividade: 
- Depois de assistir o vídeo da história “Camilão, o comilão”, vamos trabalhar com números 

e quantidades, como a história nos conta, Camilão colocou dentro de sua cesta 1 

melancia, 2 aboboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho, 6 bananas, 7 potes de 

mel, 8 alfaces, 9 cenouras e 10 avelãs. Agora vamos pegar uma folha e vamos representar 

desenhando, vamos escrever o número 1 e desenhar a fruta e a quantidade 

correspondente e assim por adiante até no mínimo o número 5 e quem quiser fazer até o 

número 10, pode ficar à vontade. Vou deixar um exemplo: 

    

 
 

- Depois de fazermos a representação dos números e quantidades, vamos desenhar como 

ficou a cesta de Camilão no final. 

 

  
 

 

 



→Quinta-feira 09/07 

A menina que não gostava de frutas - (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=9EeOXu35iOw 

 
 

→Sugestão de atividade: 
- Depois de assistirmos o vídeo da história “A menina que não gostava de fruta”, vamos 

desenhar em uma folha a nossa fruta preferida e depois a professora vai fazer um gráfico 

demonstrando quais as frutas mais populares e preferida na nossa turma. Abaixo um 

exemplo do gráfico que pretendo construir com a pesquisa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EeOXu35iOw


→Sexta-Feira 10/07 

Meu lanchinho (Música com vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=u7WBl9VXRPw 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de ouvirmos ou vermos o vídeo com a música “Meu lanchinho”, vamos fazer uma 

atividade prática, vamos confeccionar e preparar um prato saudável, usando alimentos 

saudáveis e nutritivos. Pode ser uma sopa, uma salada de verduras e legumes, uma 

salada de frutas ou um prato bem apetitoso. Leve seu filho para a cozinha, convide ele a 

preparar seu próprio prato. Não esqueça de fazer um vídeo ou uma foto preparando o 

prato e o resultado final e não esqueça de postar no nosso grupo. Abaixo algumas 

imagens com ideias para o preparo dos pratos. 

   
 

   
 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=u7WBl9VXRPw

