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Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 
for velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 
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Arraiá do Maternal A 

 

 

ATIVIDADE 1 

Vamos dançar? Assista ao vídeo “Pula Pipoquinha” e faça um vídeo pulando igual pipoca. 

Depois compartilhe no grupo. Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 

Observação: quem tiver condições poderá se caracterizar com tema de festa junina para 

depois montarmos um vídeo bem bonito com as gravações da turma (vestidos, laços nos 

cabelos, chapéu, etc). 

 

ATIVIDADE 2 

 

Agora, desenhe em uma folha A4 uma panela bem bonita. Depois, coloque pingos de cola 

em cima e vá colando pipocas em cada pingo, como nos exemplos abaixo. Caso alguém 

não tenha pipoca em casa, poderá usar bolinhas de papel branco... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw


ATIVIDADE 3 

 

Que tal criarmos uma fogueira bem bonita? 

 

Coloque tinta amarela em um prato e misture um pouco de água. Em outro prato faça o 

mesmo com tinta vermelha. Coloque a palma da mão em um e outro de cada vez e vá 

montando a fogueira, como nas imagens abaixo. 

 

Depois conte no grupo qual outra cor também apareceu na fogueira quando misturada a 

tinta amarela com a vermelha. 

 

 
 

 

ATIVIDADE 4 

Vamos pescar? Coloquem algumas tampinhas dentro de uma bacia com água. Depois 

“pesque” uma de cada vez com um coador, concha ou escumadeira e vá colocando em 

outro recipiente. 

Ao tirar da água deve ser falada a cor de cada tampa. Além disso pode ser feito um desafio: 

tirar somente tampas vermelhas, depois somente tampas verdes e etc. 

 

       



ATIVIDADE 5 

Brincadeira boca do palhaço: utilizando garrafas de água de 5 litros ou mais, ou caixas de 

papelão, faça um furo e decore como um palhaço. Depois, coloque no chão ou em cima da 

mesa e tome distância para tentar acertar bolinhas na boca do palhaço. As bolinhas podem 

ser de algum brinquedo que a criança já possua ou feita com jornal amassado. Divirtam-se! 

 

 


