
 

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 

 

 

 

Professora: Tamara D. Azeredo 
Turma: Pré 2B                 Turno: Tarde 
 
 
Relembrando a História “ Um amor de Família” 
  
Vídeo no grupo do whassap 
 
Atividade 1:     
 
Apresentando sua família quem mora com vocês: 
 
Pode ser através de uma foto e vocês vão falando quem é cada um. 
Pode ser também através de vídeo ai vocês apresentam cada um da família. 
 
 
 
Atividade 2:   Dobradura de casa 

Assistir o vídeo e realizar a dobradura 

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

 

ex: 

           

 

Atividade realizar a dobradura , desenhar porta e janelas e pintar com a cor 
de sua casa depois mostrar no grupo.  
 
 
 
 

 

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


Atividade 3:   Trabalhando higiene corporal 

 Hora da música : 

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

Agora é a nossa vez de mostrar se aprendemos lavar bem as mãos 

A atividade é mostrar como cada um lava suas mãos. 

 

Atividade 4:   Hora do conto: 

“  

 

Vamos brincar caça produtos ou objetos de higiene 

 

A atividade é mostrar 5 ou mais produtos ou objetos que você utiliza para fazer sua 

higiene pessoal e dizer onde utiliza cada um para qual hábito  de higiene. 

 

 

 

 

 

 

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


Atividade 5;  CORPO, GESTO E MOVIMENTO 

Cantar a música “A casinha”: 

 

 Era uma casinha bem fechada 

 Era uma casinha bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar  

Abre a janelinha, deixa o sol entrar 

 Perto da casa tinha uma árvore  

Perto da casa tinha uma árvore  

E os passarinhos pousam nela assim  

E os passarinhos pousam nela assim 

 Perto da árvore tem uma ponte 

 Perto da árvore tem uma ponte 

 E por baixo dela passa um rio assim 

 E por baixo dela passa um rio assim  

Está trovejando, escureceu  

Está trovejando, escureceu 

 Fecha a janelinha que já vai chover  

Fecha a janelinha que já vai chover 

 

Atividade extra 

Desenho em jornal ou revista depois recortar os desenhos colorir e colar em 

uma folha de ofício e fazer o cenário de onde vocês moram. 

Divirtam-se 

Ex; 

                                   BEIJOS PROF. TAMARA 

 


