
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 

  
 

→Segunda-feira 22/06 
Cai, cai balão – Turma do folclore (Vídeo com música) 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7Ulv2EBsE 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de vermos o vídeo ou ouvirmos a música “Cai, cai balão”, vamos confeccionar um 

boliche com garrafas pet, vamos usar cinco garrafas, vamos colocar um pouco de arreia 

dentro dela para ficar de em pé, depois vamos numerar elas de um a cinco, depois vamos 

as colocar de em pé a uma distância de cinco passos e vamos fazer um traço, após vamos 

precisar de uma bola para rolar até as garrafas, a meta é tentar derrubar a garrafa de 

maior número ou a maior quantidade de garrafas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7Ulv2EBsE


→Terça-feira 23/06 
São João do Bita – Mundo Bita (Vídeo com música) 

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

 
- Depois de assistir o vídeo musical, vamos confeccionar uma bandeirinha de festa junina, 

vamos desenhar uma bandeira num papel e vamos colorir com papel picado colorido ou 

bolinhas de papel, o que tiverem em mãos. 

     

 

→Quarta-feira 24/06 
A lenda da fogueira de São João (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=YqWQoJ2U2Iw 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de vermos o vídeo que nos conta sobre “A lenda da fogueira de São João”, vamos 

estampar a nossa mão com as cores vermelho e amarelo ou a cor que tiver a disposição 

em casa, para fazer uma fogueira. Para simbolizar a lenha podemos colar gravetos ou 

desenhar. Aguardo as fotinhos... 

          

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueTMLzcYcu0
https://www.youtube.com/watch?v=YqWQoJ2U2Iw


→Quinta-feira 25/06 

Bota aqui o seu pezinho - (Vídeo com música) 
https://www.youtube.com/watch?v=0Jc7voZDV7g&list=TLPQMTYwNjIwMjD1B8o8WdOiJQ&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU&list=TLPQMTYwNjIwMjD1B8o8WdOiJQ&index=2 

 
 

- Depois de assistirmos o vídeo com a música “Bota aqui o seu pezinho”, vamos entrar no 

clima junino e vamos dançar a música com alguém da família. Não esqueça de fazer um 

vídeo e postar no nosso grupo. 

 

→Sexta-Feira 26/06 

Capelinha de melão (Música com vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=ADKr2azf5QQ 

 
→Sugestão de atividade: 
- Depois de ouvirmos ou vermos o vídeo com a música “Capelinha de melão”, vamos fazer 

uma atividade prática, vamos relembrar algumas brincadeiras típicas dos festejos juninos, 

vou deixar como sugestão a corrida do ovo na colher ou a corrida do saco. Não esqueça 

de fazer um vídeo dançando a música e postar no nosso grupo. 

 
→Corrida do ovo na colher: Marcar um local de partida e outro de chegada e cada corredor 

deve segurar com uma das mãos (ou a boca) uma colher com um ovo cozido em cima, o 

vencedor é o primeiro a cruzar a chegada sem derrubar o ovo, pode-se substituir o ovo 

cozido por batata ou limão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jc7voZDV7g&list=TLPQMTYwNjIwMjD1B8o8WdOiJQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU&list=TLPQMTYwNjIwMjD1B8o8WdOiJQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ADKr2azf5QQ


→Corrida do saco: Fazer uma marca no chão do local de partida e de chegada, cada 

corredor deve colocar as pernas dentro de um saco grande de pano e segurá-lo com 

ambas as mãos na altura da cintura, quando for dado o sinal, saem pulando com os dois 

pés juntos, vence quem alcançar a chegada primeira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 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 

    


