
 

Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570 

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 

Professora Jaqueline 

PRÉ 1 C 

 

❖ Atividade 1: História um amor de família de Ziraldo Bichim. 

Vídeo da história link: https://www.youtube.com/watch?v=uqYDwaneo0s 

 

Depois de ouvirmos a história vamos confeccionar os membros da 

nossa família feita com rolinhos de papel. Abaixo imagem ilustrativa de 

como fica a atividade. 

 

Fonte da imagem: https://2.bp.blogspot.com/-

djU5Kod3duM/Tai03d4G4mI/AAAAAAAAKfk/tVXlNtT7eP0/s1600/hbuntitled.bmp 

Materiais utilizados: rolinhos de papel, canetinhas ou lápis de cor. 

❖ Atividade 2: Carimbo com as mãos. 

Em uma folha ou pedaço de papelão vamos fazer o carimbo das mãos, 

cada membro da família vai escolher uma cor diferente de tinta guache, 

feito isto vai carimbar as mãos na folha. Depois de pronto vamos identificar 

de quem é aquele carimbo de mão e qual é a cor. Abaixo imagem de como 

vamos realizar a atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=uqYDwaneo0s
https://2.bp.blogspot.com/-djU5Kod3duM/Tai03d4G4mI/AAAAAAAAKfk/tVXlNtT7eP0/s1600/hbuntitled.bmp
https://2.bp.blogspot.com/-djU5Kod3duM/Tai03d4G4mI/AAAAAAAAKfk/tVXlNtT7eP0/s1600/hbuntitled.bmp


 

Fonte da imagem: 
https://i.pinimg.com/474x/77/7c/0c/777c0c4f808f19a137ff908bb2596d25.jpg 

Materiais utilizados: tinta guache, folha ou papelão. 

Música: Nossa família (mundo Bita), link: 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 

❖ Atividade 3: Dobradura. 

O livro da Família de Todd Parr. Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc 

 Com uma folha vamos confeccionar uma casa de dobradura depois de 

pronta vamos desenhar os membros da nossa família e colorir a casa. 

Abaixo imagem de como vamos confeccionar a atividade. 

 

https://i.pinimg.com/474x/77/7c/0c/777c0c4f808f19a137ff908bb2596d25.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc


  

   

   

Materiais utilizados: 1 Folha, cola e lápis de cor.  

  

❖ Atividade 4: Números e suas quantidades. 

Com gravetinhos ou até mesmo com o dedinho vamos fazer a 

representação dos membros da família na bacia com areia ou até mesmo no 

pátio da casa feito isto vamos contar a quantidade de traços que representa 

a nossa família, realizada a contagem vamos tentar fazer o número que 



representa a quantidade dos traços com o dedinho ou o gravetinho na 

areia?... Abaixo imagem de como vamos realizar a atividade. 

 

 

Materiais utilizados: gravetinho, areia, bacia ou a atividade pode ser 

realizada no pátio da casa. 

 

❖ Atividade 5: Jogos ou brincadeiras. 

Qual o jogo ou brincadeira que você e sua família gostam?... Desenvolver 

a atividade resgatando o jogo ou a brincadeira que gostam, fotografar o 

momento em que estão realizando a atividade, depois colocar a foto no 

grupo e fazer um áudio, relatando qual é o jogo ou brincadeira, como são as 

regras e quem está realizando a atividade com você.  


