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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: Símbolo das festas Juninas (BANDEIRINHAS). 

 

Em uma folha vamos desenhar uma bandeirinha, feito isto vamos recortar ou 

rasgar pedaços de jornal ou papel colorido de presente e vamos colar no desenho 

enfeitando a nossa bandeirinha. Materiais utilizados: folha, cola, jornal ou papel 

colorido de presente, tesoura sem pontas. Abaixo imagem ilustrativa da atividade. 
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➢ Sugestão de música: 

Mundo bita- São João do Bita, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueTMLzcYcu0 

 

❖ Atividade 2: Símbolo das Festas Juninas (FOGUEIRA). 

Com tinta guache vamos pintar uma mão e vamos carimbar ela em uma folha 

fazendo uma linda fogueira. Materiais utilizados: folha, tinta guache, cola e 

gravetos. Abaixo imagem ilustrativa da atividade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueTMLzcYcu0
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➢ Sugestão de música: 

Quadrilha Junina Clássica, link: https://www.youtube.com/watch?v=Q45AKyWxuY8  

 

❖ Atividade 3: Brincadeiras realizadas nas Festas Juninas (Corrida do 

Saco). 

Vamos convidar os membros da família para participar desta brincadeira. 

Abaixo imagem ilustrativa da atividade.  

 
 

 

❖ Atividade 4: Comidas Típicas das Festas Juninas. 

 

 
 

 Junto com a família fazer um prato típico de festa Junina (exemplo um 

bolo), depois fotografar e colocar no grupo de whatsapp.  

 

❖ Atividade 5: Brincadeiras realizadas nas Festas Juninas (Jogo das 

Argolas). 

https://www.youtube.com/watch?v=Q45AKyWxuY8
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Com garrafas pet vamos confeccionar o jogo das argolas. Vamos utilizar 3 

garrafas pet dentro delas colocar um pouco de areia para deixar elas mais pesadas 

para que fiquem em pé, as argolas podem ser feitas com folhas de jornal, 

dobrando-as e depois colando as pontas, formando assim, uma argola. Materiais 

utilizados: 3 garrafas pet, folhas de jornal e cola. Abaixo imagem ilustrativa da 

atividade. 

 
 

 

➢ Sugestão de Música: 

Os Pequerruchos- Cai, cai balão/Capelinha de melão, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E 

 

 

Beijos da Profª Jaque 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E

