
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 

 
Professora: Sandra  

Turma: Pré 2 A                  turno: manhã 

1ª Atividade: 

Assista ao vídeo, convide a família para dançar ao som e movimentos do vídeo: 

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

Tem tampinha em casa? Tem palito? 

Vamos fazer as seguintes posições corporais 

  

Exemplo: 

  

fafffffff 

 

2ª Atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0&feature=youtu.be 

Ajude seu filho a encontrar objetos que tenham em quantidade em casa, 

separe os objetos e conte até 10: 

Exemplo, encontre: 

10 ovos (cuide para não quebrá-los) 

10 tampinhas 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0&feature=youtu.be


10 prendedores 

10 frutas 

Faça um vídeo ou grave um áudio da contagem, poste no grupo de whatssap 

3ª Atividade: 

Assista ao vídeo: 

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

Recorte as formas geométricas necessárias para fazer um castelo e um boneco, 

pode aplicá-los com cola em uma folha de papel A4, faça bem colorido; faça 
um vídeo mostrando suas gravuras falando o nome das formas usadas e as 

respetivas cores. Caso não tenha papel colorido, você poderá pintar uma folha 

em branco antes de recortar, ou usar folhas de jornal e revistas. 

 

4ª Atividade:  

Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo 

Você sabe a cantiga “Atirei o pau no Gato”? essa cantiga é parecida, vamos cantar? Convide o 

papai e a mamãe, grave vídeo ou áudio: 

https://www.youtube.com/watch?v=IdIGddBixtg
https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo


 

 

5ª Atividade:  

Assista a seguinte história:  

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

Desenhe maçãs e pinte da cor verde e maçãs que pintará de vermelho. Depois tire uma foto e 

grave um vídeo ou um áudio contando para seus colegas quantas maçãs você desenhou. 

Exemplo: 5 maçãs verdes e 7 maçãs vermelhas e vamos contar. 

E você gosta de maçã? E de outras frutas? 

Peça ajuda da mamãe e faça uma salada de frutas, pode colocar várias frutas (maçã, laranja, 

banana), o que tiver em casa. Bom apetite. 

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

