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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 1A Turno: Manhã 
 

 

❖ Atividade 1: Números e Quantidades. 

Com pedaços de papelão vamos confeccionar cinco círculos e colocar os 

números de um a cinco e com prendedores de roupa vamos representar a 

quantidade que representa o número que esta no papelão. Abaixo imagem 

ilustrativa da atividade. 

 

 

https://i.pinimg.com/236x/8f/68/82/8f68829a93d5956c8d953ce2ce172f4e.jpg 

 

➢ Sugestão de música para ouvir: 

Mariana link: https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE 

 

 

 

https://i.pinimg.com/236x/8f/68/82/8f68829a93d5956c8d953ce2ce172f4e.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE
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❖ Atividade 2: Hora do conto “A história das formas geométricas”.  

 Vamos ouvir a história, feito isto vamos procurar em nossa casa objetos que 

representem as formas geométricas que aparecem na história (quadrado, 

retângulo, triângulo e circulo). 

 

 

 

➢ Sugestão de Música: 

Canção das formas link:  https://www.youtube.com/watch?v=5NjG7gIgf_0 

 

❖ Atividade 3: Desenhando. 

      Vamos ouvir a música “A cara redonda que hoje eu fiz...” feito isto vão 

desenhar a forma geométrica cantada na música e também vão desenhar os olhos, a 

boca, o nariz e as orelhas. 

‘’A cara redonda que hoje eu fiz tem boca, dois olhos,           

pequeno nariz, tem duas orelhas que são bem iguais, cabelos fofinhos 

pra frente, pra trás’’.  

https://i.pinimg.com/originals/2a/54/dd/2a54dd6d0f632b289fdb6baf8043b987.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=5NjG7gIgf_0
https://i.pinimg.com/originals/2a/54/dd/2a54dd6d0f632b289fdb6baf8043b987.jpg
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❖ Atividade 4: Formas Geométricas. 

Com cordão ou lã vamos fazer as formas geométricas: o circulo, o quadrado 

o retângulo e o triângulo. Materiais que serão utilizados para a realização desta 

atividade: folha, cordão ou lã, cola e tesoura de pontas arredondadas. Abaixo 

imagem ilustrativa da atividade. 

 

 

 

 

 

❖ Atividade 5: Cores e Quantidades. 

Vamos procurar em nossa casa objetos nas cores primarias e as quantidades 

que serão solicitadas. Vamos procurar 1 objeto amarelo, 3 objetos na cor azul e 5 

objetos vermelhos. Abaixo imagem ilustrativa da atividade. 
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    https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/06/maneiras-divertidas-de-ensinar-as-cores-cores-agrupadas.jpg 

 

➢ Sugestão de música para ouvir: 

MUNDO BITA- Magia das Cores link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U 

 

 

 

 

Beijos da Profª Jaque 

https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/06/maneiras-divertidas-de-ensinar-as-cores-cores-agrupadas.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U

