Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 20 de abril de 2020
Professora: Flávia Aparecida Zanini
Turma: Pré I Matutino

Atividades:
1. Cante e dance várias vezes a música “Fui morar numa casinha”, no link
ou conforme a letra abaixo
https://youtu.be/VJQaBK70f24
Fui mora numa casinha
Galinha Pintadinha

Fui morar numa casinha nhá
Infestada da de cupim pim, pim
Saiu de lá lá lá, uma lagartixa xá
Olhou pra mim olhou pra mim e fez assim
Hum hum
Fui morar numa casinha nhá
Enfeitada da de florzinha nhá
Saiu de lá lá lá uma princesinha nhá
Olhou pra mim olhou pra mim e fez assim
Smack smack
Fui morar numa casinha nhá nhá
Infestada da de morceguinho nhô
Saiu de lá lá lá uma bruxinha nhá
Olhou pra mim olhou pra mim e fez assim
Hi ah hi hi hi hi
Fui morar numa casinha nhá
Infestada da de cupim pim pim
Saiu de lá lá lá uma lagartixa xá
Olhou pra mim olhou pra mim e fez assim
Hum hum
Fui morar numa casinha nhá
Enfeitada da de florzinha nhá

Saiu de lá lá lá, uma princesinha nhá
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim
Smack smack
Fui morar numa casinha nhá
Enfeitada da de pintinha nhá
Saiu de lá lá lá uma galinha nhá
Olhou pra mim olhou pra mim e fez assim
Pó pó pó pó

2. Faça a dobradura de uma casa conforme foto abaixo:

3. Faça desenhos na casa e pinte.
4. Cole a casa numa folha e desenhe o restante da paisagem, como, sol,
nuvens, árvores, etc.

5. Brincar de casinha ou cabaninha com a criança.

Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 22 de abril de 2020
Professora: Flávia Aparecida Zanini
Turma: Pré I Matutino

Atividades:
1. Cantar e dançar a música, “Caranguejo peixe é”
https://youtu.be/h9DDiQLAVW0
CARANGUEJO
Palma, palma, palma
PÉ, pé, pé
Roda, roda, roda
Caranguejo, peixe é.
Caranguejo não é peixe
Caranguejo, peixe é
Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré.
Ora palma, palma, palma
Ora, pé, pé, pé
Ora roda, roda, roda
Caranguejo, peixe é!

2. Desenhar e pintar a atividade, recortar os itens abaixo e colar dentro do
aquário. Contar quantos peixes tem.

www.ensinar-aprender.com.br

3. Desenhe um peixe grande, rasgue pequenos pedaços de revistas e cole no
peixe fazendo as escamas.
4. Brincar de elefante colorido: alguém diz uma cor e todos correm para
tocar um objeto da mesma cor.
5. Contar uma história para a criança, de sua preferência.

Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 23 de abril de 2020
Professora: Flávia Aparecida Zanini
Turma: Pré I Matutino

Atividades:
1. Cantar a música “Pirulito”
https://youtu.be/sv4KbSRcIjg
Pirulito
Pirulito que bate, bate
Pirulito que já bateu,
Quem gosta de mim é ela,
Quem gosta dela sou eu.
2. Desenhar um pirulito maior e outro menor. Pintar de azul o maior e de
vermelho o menor.

3. Faça dois círculos, um maior e outro menor. Rasgar pedacinhos de revistas
e colar dentro de cada círculo.

4. Fazer desenho com tinta, utilizando algodão e prendedores de roupas.

5. Brincar de esconde-esconde.

Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 24 de abril de 2020
Professora: Flávia Aparecida Zanini
Turma: Pré I Matutino

Atividades:
1. Pinte a flor mais alta de amarelo e a mais baixa de vermelho:

2. Perguntar à criança: Quem é a pessoa mais alta da família? E a mais baixa?
Desenhar a pessoa mais alta e a mais baixa da família. Escrever o nome delas
e pintar.
3. Recorte de revistas, várias pessoas, de várias idades e tamanhos
diferentes. Cole numa folha.
4. Brincar de “O mestre mandou”:
Por exemplo: Uma pessoa da família é o mestre e vai dando comandos como,
pular com um pé só, saltar, correr no lugar, dançar, etc. Dar oportunidade
para a criança ser o mestre também.
5. Cantar e dançar a música “Sempre estou feliz”.
https://youtu.be/s3MvI9xvKRs

