
Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 
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Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 

for velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

 

Professora Jaqueline 

Turma Pré 1A 

 

❖ ATIVIDADE 1: CONFECÇÃO DE UM FANTOCHE. 

Vamos confeccionar um fantoche e cantar?... A sugestão da atividade é 

confeccionar um fantoche de caranguejo com o rolinho de papelão do papel 

higiênico, pintar o rolinho com tinta guache e com pedacinhos do papelão 

fazer as perninhas do caranguejo, feito isto esperar secar a tinta guache e 

depois cantar a música. Imagem ilustrativa de como fica a atividade pronta: 

 

Fonte da imagem: 

https://i.pinimg.com/originals/0d/28/68/0d2868fe5584946545b13bc84af68f7a.jpg 

➢ Música (Roda Roda Roda Caranguejo peixe é) link: 

https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0 

Materiais utilizados: um rolo de papelão de papel higiênico, pedacinhos do 

papelão, cola, tinta guache. 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/0d/28/68/0d2868fe5584946545b13bc84af68f7a.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0


❖ ATIVIDADE 2: AMARELINHA. 

Vamos pular com um pé só e com dois pés juntos?... No pátio da casa vamos 

fazer o desenho da amarelinha e pronto é só realizar a atividade. Imagem 

ilustrativa da atividade: 

 

Fonte da imagem: 

https://t2.uc.ltmcdn.com/pt/images/0/9/6/como_brincar_de_amarelinha_12690_orig.jpg 

 

❖ ATIVIDADE 3: NÚMEROS. 

Vamos realizar a seqüência dos números?... Com um pedaço de papelão 

(tamanho de uma folha de oficio), 3 rolinhos de papelão do papel higiênico 

(cortá-los ao meio) e cordão ou lã vamos confeccionar o jogo da seqüência 

dos números, números de 1 ao 5. Em cada metade do rolinho de papelão 

vamos escrever um número com canetinha numerando-os de 1 ao 5, em uma 

ponta do papelão vamos prender uma ponta da linha ou lã, a outra ponta fica 

solta para realizar a seqüência. Imagem ilustrativa da atividade: 

 

https://t2.uc.ltmcdn.com/pt/images/0/9/6/como_brincar_de_amarelinha_12690_orig.jpg


➢ Música (Mariana), link: https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE 

Materiais utilizados: Papelão, cola, tesoura com pontas arredondadas, 

cordão ou lã, canetinhas. 

 

❖ ATIVIDADE 4: DESENHANDO A SOMBRA DOS OBJETOS. 

Vamos escolher um objeto e vamos fazer o desenho da sombra que este 

objeto tem. Imagem ilustrativa da atividade: 

 

Fonte da imagem: 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ_aUAD_SboX8jbMsSFzl_lYsJ8PzvSqlflcsA42qlOjo
o62HcC&usqp=CAU 

Materiais utilizados: Folha, lápis e lápis de cor. 

 

❖ ATIVIDADE 5: DIA DAS MÃES. 

Colorir o desenho e entregar para a mamãe no dia das mães. 

Materiais utilizados: Lápis de cor. 

https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ_aUAD_SboX8jbMsSFzl_lYsJ8PzvSqlflcsA42qlOjoo62HcC&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ_aUAD_SboX8jbMsSFzl_lYsJ8PzvSqlflcsA42qlOjoo62HcC&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ_aUAD_SboX8jbMsSFzl_lYsJ8PzvSqlflcsA42qlOjoo62HcC&usqp=CAU


 

Fonte da imagem: 

https://i.pinimg.com/originals/ce/b2/da/ceb2da88fab0864a45fa9d6b1521f69f.png 

➢ Canção para o dia das mães: Mamãe Maravilha, Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lLBkhu0Jzeo 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/ce/b2/da/ceb2da88fab0864a45fa9d6b1521f69f.png
https://www.youtube.com/watch?v=lLBkhu0Jzeo


FELIZ DIA DAS MÃES 

 

 

Fonte da imagem: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSUYDLqIyhJmlgDIDF3DnRmxVnik6gqmyyyd0ZQem

AUKm5sG22Y&usqp=CAU 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSUYDLqIyhJmlgDIDF3DnRmxVnik6gqmyyyd0ZQemAUKm5sG22Y&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSUYDLqIyhJmlgDIDF3DnRmxVnik6gqmyyyd0ZQemAUKm5sG22Y&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSUYDLqIyhJmlgDIDF3DnRmxVnik6gqmyyyd0ZQemAUKm5sG22Y&usqp=CAU

