
 

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 A 

 

❖ 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 um amor de família de Ziraldo Bichim, 

vamos confeccionar uma linda casa feita com dobradura dentro da casa 

vamos desenhar os membros da nossa família. 

Abaixo imagem de como vamos confeccionar a atividade: 

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=uqYDwaneo0s


   

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

 

❖ Atividade 2: Números e suas quantidades. 

Com gravetinhos vamos fazer a representação dos membros da família, 

para cada membro um gravetinho colando-os em uma folha ou pedaço de 

papelão, feito isto vamos contar a quantidade de gravetinhos que 

representa a nossa família, realizada a contagem vamos tentar fazer o 

número com o dedinho pintado com tinta guache?... 

Abaixo imagem de como vamos realizar a atividade: 

 

Materiais utilizados: gravetinhos, cola, tinta guache, folha ou papelão. 



❖ Atividade 3: 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. 

 

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 4: Identificando os membros da Família e suas 

características. 

Vamos pegar uma foto da família, identificar os membros da família e 

observar as características de cada um, feito isto os adultos vão conversar 

com a criança e fazer questionários como: qual a cor do cabelo de cada 

membro da família, quem tem cabelo comprido, cabelo curto, a cor dos 

olhos, quem é mais alto, quem e mais baixo. Após a observação e o dialogo 

vamos fazer um desenho sobre o que você e sua família gostam de fazer. 

Depois mandem fotos para a professora e um áudio falando sobre o 

desenho. 

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


Materiais utilizados: foto da família, folha de oficio, lápis de cor. 

 

❖ Atividade 5: Hora do conto. 

Hora do conto cachinhos dourados e os três ursos, após ouvirmos a 

história cachinhos dourados e os três ursos, um adulto vai perguntar para a 

criança quem eram os membros da família da história (exemplo: papai, 

mamãe, filho...), e quantos membros tem a família. 

Feito isto fazer o desenho da família da história cachinhos dourados e 

os três ursos e se quiserem podem tentar fazer com tinta guache o número 

de membros da família da história. 

História cachinhos dourados e o três ursos, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KusmhIs6lAA 

Materiais utilizados: folha de oficio, lápis de cor, tinta guache. 

https://www.youtube.com/watch?v=KusmhIs6lAA

