
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 

Supervisora: Gabriela Ferreira Bartz 

 
 

→Segunda-feira 08/06 
Um amor de família (Vídeo de História) 

https://www.youtube.com/watch?v=sM-kxRLJNQ4 

Um amor de família (História para contação) 

https://oespacoeducar.com.br/wpcontent/uploads/2019/04/umamordefamlia_ZIRALD

O.pdf  

 
→Sugestão de atividade:  
- Depois de ouvirmos a história “Um amor de família”, vamos fazer um painel com o 

seguinte título “Eu ❤ minha família”, carimbando a mão de cada membro com uma cor 

diferente de tinta guache, após desenhe o rosto na palma da mão, o tronco, as mãos e os 

pés. Depois de pronto o desenho, identifique cada um dos membros. 

Após faça um vídeo apresentando aos seus colegas seu desenho, nomeando cada 

membro da família. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sM-kxRLJNQ4
https://oespacoeducar.com.br/wpcontent/uploads/2019/04/umamordefamlia_ZIRALDO.pdf
https://oespacoeducar.com.br/wpcontent/uploads/2019/04/umamordefamlia_ZIRALDO.pdf


→Terça-Feira 09/06 

Família original (Música com vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=t8Mg1LmOANA 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de ouvirmos a música família original, podemos ver que cada dedo indica um 

representante da família (pai, mão, irmão, irmã, bebê), nem todas as famílias são nessa 

formação, há vários tipos de formações, como por exemplo: mãe e filha (o), mãe, pai e 

filho, a família da prof somos quatro, pai, mãe, eu e minha irmã. Na nossa atividade vamos 

usar uma folha de papel em branco vamos desenhar ou estampar a nossa mão e vamos 

desenhar cada membro da nossa família em um dedo e identificar quem é quem. 

 
 

→Quarta-feira 10/06 
A família do Marcelo (Vídeo da história) 

https://www.youtube.com/watch?v=xk3mWRUSuE0 

A família do Marcelo (Link para contação da história) 

https://pt.slideshare.net/Gloritcha/a-familia-do-marcelo 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de ouvirmos ou vermos a história da “Família do Marcelo”, vou sugerir duas 

opções de atividades, podem optar por apenas uma: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8Mg1LmOANA
https://www.youtube.com/watch?v=xk3mWRUSuE0
https://pt.slideshare.net/Gloritcha/a-familia-do-marcelo


➢ Dia do jogo em família: pegar um jogo (memória, dominó, quebra-cabeça, encaixe, 

pega-vareta ou qualquer outro que tenha em casa), jogar em família e contar a 

quantidade de jogadores que tão jogando e quantas vezes repetiram o jogo. 

 
➢ Amarelinha ou pula corda em família: brincar de uma das duas opções em família, 

não esqueça de registrar esse momento e contar quantas pessoas brincaram e 

quantas vezes repetiram a brincadeira. 

    

 

 

 

 
 

➢ 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 

 

 


