
EMEI 

PRIMEIROS 

PASSOS 

 

Turma: Berçário 1 

PROFESSORA: Vânia knuth  Fenzke 

Turno: Tarde 

 

As atividades sugeridas abaixo devem ser realizadas com seus filhos conforme 

disponibilidade de materiais em casa, onde também podem ser substituídos por 

outros, os quais sejam mais acessíveis as famílias. Famílias podem registrar o 

momento de realização das atividades, compartilhar no facebook e marcar a 

página da escola. 

 

Atividade 1 

Vamos brincar com bolhas de sabão. 



Mamãe coloque um pouco de água em uma vasilha, acrescente shampoo 

infantil e mexa, você vai precisar de um canudo para ir fazendo as bolhas 

enquanto a criança brinca de estourar as bolhas,você mamãe que deve soprar 

para fazer as bolhas, segue vídeo.se quiser pode acrescentar um pouco de tinta 

para as bolhas ficarem coloridas. 

Vou postar o vídeo no grupo da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artividade2 



Historia da chapeuzinho vermelho. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOf_AgEiI9k 

 

 

Vamos confeccionar um lobo mal para cantar a musica do lobo. 

Aqui tem um vídeo explicando como fazer,claro que utilizem o material que 

tiverem disponível. 

https://www.youtube.com/watch?v=HBOCUZxLy0g 

 

 

Vamos cantar e dançar a música: eu vou passear na floresta....usando o 

fantoche. 

https://www.youtube.com/watch?v=9amuUt4w0zg 

 

 

 

Atividade 3 

No dia 29 de abril é aniversário de Cristal que completa 32 anos, convido a 

criarem um vídeo cantando parabéns para a cidade e postar no facebook e 

https://www.youtube.com/watch?v=vOf_AgEiI9k
https://www.youtube.com/watch?v=HBOCUZxLy0g
https://www.youtube.com/watch?v=9amuUt4w0zg


marcar a escola. Para decorar o bolo use a criatividade usando materiais que 

estiver disponível, como lantejoulas, papel picado, botões, grãos variados, 

entre outros... 

 

 

Atividade 4 

Vamos brincar com bocão.... 



Fazer um boneco bocão, pode ser feito de garrafas ou caixa de papelão ou 

sapato, utilizando os materiais que tiver disponível. 

Depois de pronto vamos lançar bolinhas de papel amassado ou outro tipo de 

bolinhas que tiver, até mesmo pedrinhas podem ser usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5 

Vamos construir um brinquedo de sucata muito legal. 



Vai e vem é o nome dele. É feito com duas garrafa pet e cordão.aqui tem uma 

imagem. 

 

 

Vamos nos divertir..... 

 


