
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 Louise 

Berçário 2A 
 

1. O sapo lavou a mão 

https://www.youtube.com/watch?v=cKsnU4UhWxk 

2. Imitar o sapo 

 

 
 

Materiais Necessários: Tinta verde ou papel verde ou branco e canetinha 

preta. 

 

Modo de Fazer: Se optar por fazer com a tinta, pintar a palma da mão da 

criança e carimbá-la em uma folha, esperar secar e desenhar os olhos, 

nariz e boca. 

Se optar pelo papel, um adulto deve contornar as duas mãos da criança 

em um papel e recortá-las, recortar também um círculo. (O papel pode ser 

verde ou caso seja branco, a criança pode pintar com giz de cera ou lápis 

de cor). Após, a criança deve colar as partes conforme o exemplo acima 

e desenhar os olhos, nariz e boca. E não se esqueça de fazer como o 

sapo, e lavar as mãos quando acabar a atividade! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKsnU4UhWxk


3. Escovar os dentes 

 

 
 

 
 

Materiais Necessários: Papel vermelho/branco/garrafa pet/ lápis de cor/ 

cola/ fita adesiva e uma escova de dentes que não esteja em uso. 

 

Modo de Fazer: Recortar uma boca conforme o exemplo acima. (Pode ser 

em papel vermelho ou papel branco. Neste caso a criança deve pintá-lo 

de vermelho). Recortar também 20 retângulos do plástico da garrafa pet 

ou de outro material (até papel branco). Após, a criança deve colar os 

dentes na boca, assim que secar, deve usar a escova usada para limpar 

os dentes colados. De preferência que um adulto esteja ajudando nesse 

momento e incentivando a escovação correta. Pode auxiliar também, 

fazendo marquinhas de canetinha nos dentes para que a criança perceba 

e os limpe. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Baby Shark 

 

 
 

Materiais Necessários: Garrafa pet (600ml ou 2l), tesoura, tinta 

 

Como Fazer: Um adulto deve retirar o fundo da garrafa pet, recortar em 

forma de U de cada lado e depois ir recortando dentes pontudos (quantos 

conseguir). Após, pedir que a criança pinte com tintas (com os dedos ou 

com pincel), deixar secar, brincar e cantar muito. “Baby Shark Do do do 

do do do do” 

 

 

5. Juntos com a família 

Nesses dias de frio, depois de tomar aquele banho quentinho, vamos tirar uma 

foto bem juntinhos com o papai, ou com a mamãe ou se puder, com os dois... 

Não esquece de enviar pra professora lá no nosso grupo!!!  


