
Atividades Pré I 

Prof.ª Célia 

 

Atividade 1 

● Hora da historinha:   “O Gato Xadrez” 

                                             

"Era uma vez um gato xadrez 

Caiu da janela e foi só uma vez. 

Era uma vez um gato azul 

Levou um susto e fugiu pro sul. 

Era uma vez um gato Vermelho 

Entrou no banheiro e fez careta no espelho. 

Era uma vez um gato amarelo 

Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. 

Erra uma vez um gato verde 

Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. 

Era uma vez um gato colorido 

Brincava com os amigos 

E era muito divertido. 

Era uma vez um gato laranja 

Ficou doente e só queria canja. 

Era uma vez um gato marrom 

Olhou pra gata e fez “Rom Rom”. 

Era uma vez um gato rosa 

Comeu uma sardinha deliciosa. 

Era uma vez um gato preto 

Era teimoso e brincou com um espeto. 

Era uma vez um gato branco 

Era tão sapeca que pulou do barranco. 

Era uma vez um gato Xadrez… 

Quem gostou desta história que conte outra vez…" 

 

 



● Ler a história e conversar com a criança sobre as cores. Pode-se usar lápis de cor para 

identificar as cores da historinha.  

 

● Peça para a criança recontar a historinha, respeitando as rimas correspondentes. 

 

● Brincadeira das cores:  

→ Com massinha de modelar de várias cores, fazer pequenas bolinhas  e colocá-las 

sobre uma mesa. (Incentive a criança a fazer as bolinhas, usando os dedos para separar a 

massinha e enrolar na palma da mão). 

→ Oriente a criança a pegar  as bolinhas com um prendedor de roupa, uma de cada vez, 

e colocar num caixinha de ovos vazia, separando por cor.  

 

Atividade 2 

O jogo do Espelho 

Instruções para um adulto:  

→ Fique de frente para a criança, como se fosse um espelho mesmo.  

→ Oriente a criança a imitar seus  movimentos, como levantar os braços, pular, abaixar, 

deitar, etc.  

→ Após, troquem de papéis,  incentive a criança a  criar movimentos e você vai imitar. 

→ Incentive-a a usar a imaginação e criar movimentos diversos. 

 

● Manipular objetos: 

Materiais necessários: 

Saco de pano ou uma caixa (de preferência alta e de tampa com um buraco no meio, 

suficiente para passar uma mão e os objetos que serão colocados dentro). 

→ Escolha objetos diversos de tamanho pequeno, de diversas texturas, macios, duras, 

lisas, crespas, leves, pesadas. 

→ Sujestões: brinquedo, algodão, bolinha, bichinho de pelúcia, fruta, sementes ou 

outros de conhecimento da criança. 

→ Colocar os objetos escolhidos dentro do saco ou da caixa e orientar a criança a 

colocar a mão dentro e pegar um objeto. Com a mão ainda dentro, dizer como é esse 

objeto: duro, macio, grande, pequeno, leve, pesado, etc. 

→ Antes de retirar o objeto de dentro do saco ou caixa, tentar adivinhar o que é.  

 



Atividade 3 

O leão e o rato 

 

Depois de um cansativo dia de caça, um leão deitou debaixo de uma árvore para 

descansar. Quando adormeceu, uns ratos se atreveram a sair do seu esconderijo e 

começaram a brincar ao redor do leão. Logo,  o mais travesso teve a ideia de se 

esconder debaixo da juba do leão, com tanta má sorte, que o despertou. Muito mal 

humorado por ver seu descanso interrompido, o leão agarrou o rato entre suas garras e 

deu um rugido: 

- Como você se atreve a perturbar meu sono, insignificante rato? Vou comê-lo para que 

possa aprender a lição! 

O rato, que estava tão assustado, que nem podia se mover, disse-lhe tremendo: 

- Por favor, não me mate, leão. Eu não queria te incomodar. Se me deixar livre, eu serei 

eternamente grato caso algum dia precise de mim. 

- Há há há! Riu-se o leão olhando para o rato. Um ser tão pequeno como você, vai me 

ajudar de que forma? Não me faça rir! 

Mas o rato insistiu outra vez, até que o leão, comovido pelo seu tamanho e sua valentia, 

deixou-lhe ir embora. 

Alguns dias depois, enquanto o rato passeava pelo bosque, ouviu uns rugidos terríveis 

que faziam as folhas das árvores tremerem.  

Rapidamente correu até o lugar de onde vinha o barulho, e encontrou o leão ali, que 

havia ficado preso numa forte rede. O rato, decidido a pagar sua dívida, disse-lhe: 

- Não se preocupe que eu te salvarei. 

E o leão, sem pensar, perguntou: 

- Mas como, se você é tão pequeno para tanto esforço. 



O rato começou então a roer a corda da rede onde o leão estava preso, e o leão se 

salvou. O rato lhe disse: 

- Alguns dias atrás, você se enganou, pensando que eu nada poderia fazer para te 

agradecer. Agora é bom que saiba que os pequenos ratos somos agradecidos e 

cumprimos nossas promessas. 

O leão não teve palavras para agradecer ao pequeno rato. Desde esse dia, os dois 

ficaram amigos para sempre. 

 

● Ler a história para a criança. 

● Interação com a família e dramatização : convidar a criança para fazer um teatro a 

partir da historinha. 

 → Definir quem fará o papel do rato e do leão. Após fazer a troca dos papéis.  

→ Sugestão: se tiver mais pessoas na casa, acrescentar caçadores e outros ratos. 

 

● Atividade de pintura e colagem: Pintar a cara do leão com os materiais que a criança 

preferir e decorar a juba com folhas secas de árvores.  

→Se não tiverem acesso a folhas secas, usar folhas de revistas velhas.  

→ Orientar a criança a rasgar as folhas, não usar tesoura. 

→ Após, fazer a colagem das folhas no desenho. 

 

Obs: Imagem está disponível no final desse material. 

 

Atividade 4 

● Hora de cozinhar – desenvolver a coordenação motora 

→ Convide a criança para produzir biscoitos caseiros. Permita que ela participe da 

elaboração da massa. Ex:  

→ Mostrar as medidas (2 xícaras, meia xícara...) 

→ Permita que a criança sinta a textura dos ingredientes e da massa. 

→ Faça um rolinho de massa e deixe que a criança “arrebente” pequenos pedaços e faça 

bolinhas.  

→ Depois de colocar as bolinhas na forma, incentive a criança a usar um garfo para 

modelar os biscoitos. 



→ Após assar e esfriar os bicoitos, convide a criança a colocar os biscoitos num pote, 

transferindo um a um com um pegador de massa (estimula a motricidade essencial para 

futuramente usar lápis, caneta...) 

→ Se não tiverem um pegador de massa, usar uma escumadeira ou uma colher grande. 

→ Estimular a criança a contar os biscoitos (somente até 10). 

→ Por fim, encoraje a criança a comer os biscoitos, estimulando a provar novos 

sabores. 

 

Biscoitinho de polvilho 

Ingredientes 

2xícaras (chá) de polvilho doce 

1/2xícara (chá) de açúcar 

3colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente 

1ovo 

1colher (café) de fermento em pó 

→ Misture os ingredientes até obter uma massa homogênea. 

→ Modele bolinhas com pequenas porções da massa e disponha em assadeira untada 

com manteiga. Com um garfo, dê uma leve achatada neles, de modo que fiquem com a 

marca do garfo. 

→ Asse em forno médio pré-aquecido (180°C) por cerca de 15 minutos ou até dourarem 

levemente. Deixe esfriar para desenformar e servir. 

 

Obs: Não esqueçam de registrar as atividades por foto ou vídeo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Alongamento 

 Vamos começar nossa aula com nosso alongamento. 
*Primeiro leve os dois braços para cima segure, conte até 15 e solte.  

*Leve os dois braços a frente do corpo conte até 15 e solte. 

*Coloque os dos braços para trás conte até 15 e solte. 

*Coloque a mão na cintura e faça movimentos de giros, para 

aquecer quadril. 

*Abra as perninhas em formato de v, abaixe até tocar no pé direito 

conte até 15, depois vá até o pé esquerdo e conte até 15 

novamente, levante.... 

*Façam 15 polichinelos. 

* Façam uma corridinha contando até 20.  

 

 Vamos confeccionar um vai e vem. Pegue dois litros pets e dois 

barbantes de tamanhos iguais. Próximo ao bico, uns 30 cm por aí 

você corta o litro e encaixa uma peça na outra de modo que fique 

como na figura, coloque os barbantes e é só brincar. Abra os 

barbantes que o litro irá correr e fazer o vai e volta.   

 

 

Ok!!! Quero ver o Resultado através do nosso grupo de watss. 
 

 

 



Atividade de Artes Pré 1 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

 

Depois de brincar e cantar a musiquinha, vamos fazer uma linda borboleta com 

o carimbo das mãozinhas. 

 

 



 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e 

deixe cozinhar. Pique a cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em 

seguida, coloque a cebola picada para refogar. Depois de cozinhar as batatas e as 

cenouras, escorra a água e esmague-as em um prato fundo com um garfo. Não use 

outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e 

verifique o tempero. Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil 

de modelar, acrescente a farinha de trigo. Coloque um pouco de massa na forma ou 

forminha descartável de muffin. Forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 15 

minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin estiver dourado e firme e, depois 

de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e deve ser retirado do 

forno. (Caso você não tenha forma ou forminha descartável de muffin, você pode usar 

forma de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde 

apresenta os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os 

passos é destacado o planejamento do uso do tempo para dar à alimentação o 

espaço que ela merece. Faça da preparação de refeições e do ato de comer 

momentos privilegiados de convivência e prazer. Refeições compartilhadas 

feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e fortalecer 

laços entre pessoas que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 

 




