
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 

Turma: Pré 1 B (Manhã) 

Professora: Gabriela Hartwig 

 
O Dia das Mães é uma data móvel, ou seja, o dia a ser comemorado depende do ano, mas 
no Brasil é sempre no segundo domingo do mês de maio. O Dia das Mães é um dia para 
celebrar e agradecer a todas as mães pela dedicação, amor e carinho que dão aos seus 

filhos diariamente. 
 Feliz Dia das Mães!!! 

 

→Sugestão de atividade 1: 
 “Vídeos de histórias referente ao dia das mães e roda de conversa” 

Mãe de todos os tipos 

https://www.youtube.com/watch?v=1dqZD9gq3ys 

 
Coração de mãe 

https://www.youtube.com/watch?v=dVD4kKrKh4M 

 
História ilustrada para contação: 

https://historiaspequenininhas.files.wordpress.com/2012/05/todotipodemae.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=1dqZD9gq3ys
https://www.youtube.com/watch?v=dVD4kKrKh4M
https://historiaspequenininhas.files.wordpress.com/2012/05/todotipodemae.pdf


-  Após assistir os vídeos da história ou fazer a contação da história, conversem sobre 

a mesma e questione sobre os diferentes tipos de mães que existem, questione como 

identifica e caracteriza sua mãe, explique que no segundo domingo de maio 

comemoramos o dia das mães, entre outros temas que surgirem na conversa. 

 

→Sugestão de atividade 2: 
“Recorte e colagem” 

 A imagem para impressão está no anexo 1. 

- Agora depois de assistirmos os vídeos ou depois da contação da história, vamos 

recortes de revistas ou material de recorte imagens de mulheres que se encaixam na 

história “Mãe de todos os tipos”, como vimos na história tem mãe que é mais brava, que 

é um doce, que adora praia, chorona, que gosta de cozinhar, engraçada, entre tantas 

outras que a história nos conta.  

Vamos procurar essas mães e colar na folha em anexo 1. 

- Quem não tiver material de recorte, pode desenhar... 

 
         

 

→Sugestão de atividade 3: 

“Atividade impressa” 

A imagem para impressão está no anexo 2. 

- Atividades referente as características da mãe. 

- Quem não tiver como imprimir, pode trabalhar através de desenhos, desenhando o 

que ela mais gosta, a cor dos olhos, cabelo e rosto, assim como o presente que gostaria 

de dar a sua mãe. 

 
  



→Sugestão de atividade 4: 
“Recordar e eternizar” 

A imagem para impressão está no anexo 3. 

- Agora vamos fazer um momento “Mãe e filho”, vamos recordar toda a trajetória, 

desde a barriga da mamãe até agora, peguem o álbum de fotografias, e olhem as fotos 

ao final escolham uma de mais especial para vocês. 

- Agora pegue a imagem em anexo 3, e pinte bem bonito. 

- Depois pegue a foto escolhida, e cole dentro do cartão do dia das mães. 

 
 

→Sugestão de atividade 5: 
“Confecção de coroa“ 

A imagem para impressão está no anexo 4. 

- Dizem que toda mãe é uma rainha... 

Então vamos fazer uma linda coroa para nossa rainha. Pinte a cora bem bonita e após 

recorte e por final cole as duas laterais. Depois de pronto é só usar... 

 
→Sugestão de atividade 6: 
“Atividade prática de artes“ 

-  Agora vamos fazer um brinquedo com itens recicláveis, vamos montar um vai e vem. 

➢ Vamos precisar de: 

- Duas garrafas plásticas. Não precisa ser pet de refrigerante pode ser de leite ou de  

suco, mas as de formato arredondado são melhores; 

- Uma corda de varal ou barbante;  

- Tesoura; 

- Fita adesiva para prender as metades do vai-vem; 

- Quatro argolas ou pode ser segurado no próprio cordão. 



➢ Como fazer? 

- Tire as tampas das garrafas. Corte dois pedaços da corda de varal no comprimento 

que achar melhor, conforme o tamanho das crianças. 

- Agora é o momento de unir as duas metades das garrafas. O melhor é encaixar uma 

metade na outra e passar a fita adesiva para ficar bem preso. Conte com a ajuda das 

crianças para decorá-lo. 

- Para finalização do vai-vem, pregue as quatro argolas em cada uma das pontas dos fios 

ou de um amarrado nas pontas. 

- Prontinho! Seu vai-vem está montado. Chame as crianças e boa diversão! 
 

        
   

→Sugestão de atividade 6: 
“Atividades práticas" 

- Cantar as cantigas de roda abaixo, fazendo movimentos e exercitando o corpo, a 

família pode participar junto nessa atividade. Treine bastante para cantarmos junto no 

nosso retorno... 

    

A dona aranha 

 https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA 

O patinho colorido 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg 

Eu vou andar de trem 

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

 

➢ Querida família, registre esses momentos... compartilhe os momentos no nosso 

grupo, ou quando voltarmos a Profe quer ver as fotinhos!!! Bjos da Profe 

#FiquemBem 

#FiqueEmCasa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg
https://www.youtube.com/watch?v=IJmuzxPnxOU


ANEXO 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 
● Pinte ou circule o que sua a mamãe mais gosta: 

         

 

                          

 

• Pinte a cor do cabelo da mamãe e desenhe o rosto dela. E a cor dos olhos 

dela? 

                         

• Recorte de revistas ou desenhe o presente que você gostaria de dar a ela 

neste dia tão especial. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 



ANEXO 4 

 


