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Pré 1 - Professora Luana 
 

 
 

Que tal um passeio? Visando proporcionar um momento mãe e filho(a) muito 
especial, gostaria de sugerir um piquenique. Tirem muitas fotos deste momento e postem no 
grupo! 
 

Atividade 1: áudio livro 
 

Assistir o vídeo do áudio livro história “O piquenique” no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=C8IzpYn2Q_0 . 

Expliquem o que é um piquenique, falem sobre os personagens da história, o que 
cada um resolveu levar, etc. 

Depois peçam que eles recontem a história conforme lembrarem. 
 
 

 
Atividade 2: O que tem na 

cesta? 

 

Desenhe dentro da cesta o 

que gostaria de levar em um 

pequenique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C8IzpYn2Q_0


 
Atividade 3: piquenique 

 

Este momento deverá ser dedicado a mãe e seus filhos. Decidam tudo juntos: onde 

vai ser o piquenique, qual toalha será colocada no chão, o que levarão para comer e para 

beber. Dediquem um bom tempo para esta atividade e divirtam-se! 

 

Atividade 4: deixem sua marca na natureza 

 

Assim como uma árvore precisa de cuidados para crescer, um filho também precisa. 

Regar com afeto, paciência e dedicação é essencial. Por isso, que tal plantarmos uma 

árvore de mãe e filho(a)? Escolham uma muda de árvore frutífera ou outra planta que 

desejarem. Depois, juntos escolham o lugar ideal para que ela cresça forte e saudável e 

realizem o passo a passo a seguir. Criem uma rotina de cuidados com a planta em que 

juntos possam cuidar dela e conversar sobre as mudanças que ocorrerão. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Atividade 5: Minha mãe é assim 
 
Utilizando giz de cera ou lápis de cor, o aluno deverá fazer um desenho no espaço 

abaixo de como imagina a mãe. Lembrando que nesta faixa-etária qualquer traço estará cheio 
de significados para a criança, mesmo que não possua forma definida ou que não possamos 
ver o que a criança está vendo em seu desenho. 

 
 



Plano de Aula Pré 1 

Professor Moisés 

Atividade: Morto-Vivo.  

Objetivo: proporcionar atividades que estimulem o desenvolvimento da atenção, 

velocidade e agilidade.  

Descrição da atividade: uma criança (pai ou mãe) é escolhida para ser o chefe, ou 

seja, é quem vai dá ordem e as outras crianças deverão obedecer. O chefe dirá morto ou vivo. 

Se o chefe diz morto às crianças devem abaixar. E se o chefe disser vivo, as crianças devem 

ficar de pé. O objetivo do chefe é fazer os participantes ficarem confusos com sua comanda 

que deve ser cada vez mais rápida. 

 

 


