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Pré 1 – Professora Luana 
 

“Arraiá do Pré 1” 

 

ATIVIDADE 1 

 

Nas festas juninas tem muita música, dança, brincadeiras e comida boa. Vamos 

pular igual pipoca? Link https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k 

Faça um vídeo pulando igual pipoca e poste no grupo. 

 

ATIVIDADE 2 

Recorte uma garrafa pet ao meio, lave bem, pinte e decore com o tema de festa 

junina. Depois utilize como pote de comer pipocas. Sigam o exemplo abaixo ou 

decorem conforme a criatividade e o material que cada um tiver. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k


ATIVIDADE 3 

Pinte de verde, amarelo e cole milho pipoca. Quem não tiver pipoca pode colar 

bolinha de papel amarelo. 

 

 



ATIVIDADE 4 

Pinte os caipiras bem bonitos. Depois recorte e cole em uma folha, montando da 

forma correta.  

Sugestão: quem tiver 2 rolos de papel higiênico pode colar os pedaços dos caipiras 

e ir montando na frente do rolinho. Desse jeito os caipirinhas poderão ficar “de pé”, 

colados em algo mais firme. 

 

 

ATIVIDADE 5 

A pescaria é uma brincadeira muito divertida de festa junina. Vamos fazer uma?  

 



Pinte, cole em um papelão ou papel mais durinho, recorte e faça um furinho perto da 

boca do peixe. Depois coloque enterrados em uma bacia, balde ou caixa com areia. 

Construam uma vara de pesca com bambu ou algum outro tipo de madeira leve, 

colocando na ponta um arame em formato de anzol, para que seja encaixado no 

furinho feito nos peixes. 

Boa pescaria! 

 

 



Atividade Educação Física – Professor Moisés- Pular Elástico 

Objetivo: Desenvolver a coordenação e aumentar a força dos membros 

inferiores. 

Descrição da atividade: Estender um elástico ou corda de barbante atando 

em dois objetos ficando a uma altura de 25 cm do chão. A criança vai realizar 

saltos de frente, de lado e de costas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Nutritiva 

 
Bolinho de arroz assado 
 

Ingredientes: 

 2 xícaras (chá) de arroz cozido; 

 1 xícara (chá) de espinafre cozido e picado; 

 2 ovos; 

 4 colheres (sopa) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de óleo;  

 Sal (a gosto). 

 

 

Modo de preparo: 

Misture todos os ingredientes, menos o óleo, e com o auxílio de uma colher molde os 

bolinhos. Despeje em forma untada com óleo e asse em forno médio (180°C) até dourar.  

Sugestão: você pode fazer o bolinho de arroz com frango desfiado e cenoura ralada ou 

apenas com vegetais (cenoura e /ou espinafre).  

 

 

Acrescente vegetais em suas preparações tornando-as mais nutritivas, ricas em 

vitaminas e minerais. Sugestão: acrescentar cenoura, couve, espinafre ou brócolis na 

preparação do arroz, carnes ou molhos.   

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 


