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Atividades para o dia 03 / 08 / 2020 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/s48phnrkZ5w 
 

2. Pegue fotos da família, espalhe-as em um lugar onde se sintam confortáveis e vá mostrando 
para a criança. Deixe que ela se reconheça nas fotos, fale os nomes das pessoas apontando 
os membros da família e intensifiquem como é importante fazermos parte de uma família, 
assim serão construídas lindas memórias. 
 

 
 
 

Atividades para o dia 04 / 08 / 2020 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/Vw2nI5tFjQs  
 

2. Vamos brincar de futebol com nossa família? Além de mexermos o nosso corpo, temos a 
oportunidade de estarmos juntos em família. Aproveitem bem o seu dia! 
 

Período: 03 a 07 de agosto 

Professor(a): Michelle Klem 

Projeto: “Família: onde mora o amor” 

Objetivos: 
→ Incentivar a criança a desenvolver valores como: família, amor, gratidão e 

respeito. 
→ Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, dançar e saltar). 
→ Apreciar e ouvir música. 
→ Desenvolver o imaginário através do lúdico (histórias, músicas e 

brincadeiras). 
 

https://youtu.be/s48phnrkZ5w
https://youtu.be/Vw2nI5tFjQs


 
 
 

Atividades para o dia 05 / 08 / 2020 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/clFEmVizMHI  
 

2. Hoje é dia de histórias! Façam uma roda em família e aproveitem para contarem histórias; 
brinquem, encenem, usem a imaginação! Além de muito divertimento, a criança estará 
ampliando seu vocabulário e estimulando suas funções cognitivas. 
 

 
 

 
 

Atividades para o dia 06 / 08 / 2020 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ 
 

2. Podemos brincar de comidinha!? Reúna a família para cozinharem juntos; façam uma 
receita preferida da família! Depois montem uma mesa para a refeição ou um piquenique. 
Será muito divertido! 
 

 
 

 
 

https://youtu.be/clFEmVizMHI
https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ


Atividades para o dia 07 / 08 / 2020 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/gLNyrN20YtU 
 

2. Dia de cantar e dançar! Aproveitem o link acima e junte a família para se divertirem juntos! 
 

 
 

Dica da Coordenação: 

Acompanhem as publicações diárias no Grupo de Pais. Lá, postaremos “desafios diários” que vão ajudar a 

criançada a se preparar cada vez mais e melhor para os estudos. Contamos com vocês! 
 

OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 
 

https://youtu.be/gLNyrN20YtU

