
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 

 
“A educação é um processo que continua ao longo de toda a vida, mas os pilares estão 

na educação da família e da escola. ” 

Andrea Ramal 

 

→Segunda-feira 15/06 
Família diferente – Tia Cecéu (Música) 

https://www.youtube.com/watch?v=vHYeTGm0X54 

 
→Sugestão de atividade: 
- Com a música “Família diferente”, vimos que todas as famílias são diferentes, mas toda 

família deve ter amor pra dar e receber. Nesta atividade vamos ver quais os animais ou 

animais de estimação a família tem em casa, vamos tirar uma foto com eles ou fazer um 

vídeo. Após vamos contar quantos tem em casa, se tem patas e quantas, se tem pelos, o 

que ele come, entre outras curiosidades. 

 

 



→Terça-feira 16/06 
Xic, xic, xic – Mundo Bita (Vídeo com música) 

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

Bom banho – Mundo Bita (Vídeo com música) 

https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc 

Lavar as mãos – Palavra cantada (Vídeo com Música) 

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

 

- Depois de assistirmos os vídeos acima sobre higiene, vou propor a vocês fazerem um 

vídeo praticando um hábito de higiene, como por exemplo lavando as mãos, passando 

álcool gel, escovando os dentes, fica a escolha de vocês. 

         
- Depois de praticar um hábito de higiene, vamos procurar em nossa casa, produtos que 

podem ser usados na nossa higiene, como por exemplo sabonete, xampu, pasta de dente, 

cotonete, creme, o que tiverem em casa. Aguardo as fotinhos. 

 

→Quarta-feira 17/06 
Misturando as cores/Onde estão as cores? - Xuxa (Vídeo com música) 

https://www.youtube.com/watch?v=uoA3OB35EjY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc
https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=uoA3OB35EjY


- Depois de assistirmos o vídeo com a música misturando as cores da Xuxa, vamos usar 

tinta guache para descobrirmos novas cores, vamos misturar duas cores e descobrir uma 

nova cor. Como no exemplo da imagem abaixo: 

 
- Depois de assistirmos o vídeo com a música onde estão as cores? vamos procurar em 

nossa casa objetos das mais diversas cores, com por exemplo a maçã é vermelha, a 

laranja é da cor laranja, uma blusa azul, uma panela preta e assim por diante. 

 
 

→Quinta-feira 18/06 

As formas geométricas (Vídeo explicativo) 

https://www.youtube.com/watch?v=0kjyR9Q2rwE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kjyR9Q2rwE


→Sugestão de atividade: 
- Depois de vermos o vídeo que nos explica sobre as formas geométricas, vamos procurar 

em nossa casa um objeto de cada forma.  

 
 

 

→Sexta-Feira 19/06 

Cabeça, ombro, joelho e pé (Música com vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=KAa0mrk4yMY 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de ouvirmos ou vermos o vídeo com a música cabeça, ombro, joelho e pé da 

Xuxa, vamos dançar a música e identificar as partes do nosso corpo (cabeça, ombro, 

joelho, pé...). Não esqueça de fazer um vídeo dançando a música e postar no nosso grupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAa0mrk4yMY


➢ Querida família, registre esses momentos... compartilhe os momentos no nosso grupo, 

ou quando voltarmos a Profe quer ver as fotinhos!!! Bjos da Profe 

 

#Cuidem-se 

#FiquemBem 

#FiqueEmCasa 

 

     


