
 

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: Vamos dançar?!.. 

Vamos assistir a um vídeo que será postado no grupo de whats, feito isto 

vamos ouvir uma música e dançar. Música Estátua vamos dançar esta música 

conforme a coreografia, com esta atividade vamos reconhecer as partes do 

corpo. 

Música Estátua (Xuxa), link: https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

• Sugestão de música para ouvirmos: 

Música cabeça, ombro, joelho e pé, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

• Sugestão de vídeo para assistir: 

Vídeo corpo humano: https://www.youtube.com/watch?v=qelEiERtEUY 

 

❖ Atividade 2: Higiene. 

Vamos assistir a um vídeo que será postado no grupo de whats, feito isto 

vamos confeccionar um pequeno cartaz com embalagens vazias de produtos 

de higiene ou até mesmo com gravuras de encartes de supermercado, vamos 

confeccionar este cartaz e depois fazer um vídeo explicando para que 

usamos estes produtos. 

• Sugestão de música para ouvirmos: 

Música palavra cantada, lavar as mãos, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 
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• Sugestão de vídeo para assistir: 

Vídeo uma mão lava a outra- show da Luna! Episódio completo 71, terceira 

temporada kids, link: https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q 

 

❖ Atividade 3: Higiene Bucal. 

Depois de assistir a um vídeo que será postado no grupo de whats, Com a 

ajuda da mamãe, do papai ou de um adulto vamos confeccionar um dentinho 

feliz e saudável, materiais utilizados: garrafa pet, tesoura com pontas 

arredondadas e tinta guache. Abaixo imagem ilustrativa da atividade: 

 

Fonte da imagem: https://profjacbagis.files.wordpress.com/2017/11/dente.jpg?w=1140 

Fazer um Vídeo mostrando o dentinho confeccionado e mostrar o que 

utilizamos para fazer a higiene bucal. Ex: escova de dente, creme dental. 

• Sugestão de música para ouvirmos: 

Música Mundo Bita xic, xic, xic..: https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc 
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