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Lembramos que as atividades novas ajudarão na flexibilização do quadro de atividades postado nas 
semanas anteriores e que estas poderão ser utilizadas diversas vezes, combinadas com as novas atividades.  

 

SESSÃO: BRINCADEIRAS 

Vamos resgatar as brincadeiras de antigamente? 
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SESSÃO: VIDA EM FAMÍLIA 

Contar, ouvir e recontar boas histórias despertam a imaginação, as emoções, o interesse e a 
curiosidade das crianças. Além disso, contar histórias em família é uma maneira de preservar a cultura, os 
valores, compartilhar conhecimentos e aproximar diferentes gerações. Existem várias formas simples e 
criativas para viver a experiência da contação de histórias, bem como o reconto, pois recontar é tão 
importante quanto contar. 

Soltem a imaginação, as vozes, os gestos e vivam a história! 
Leia nossa dica!! 
 
 

http://aprenderebrincar.com/2013/07/brincadeiras-para-festa-junina.html
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http://tempojunto.com/2016/02/13/10-maneiras-de-brincar-de-contar-historias
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SESSÃO: HISTÓRIAS E MAIS HISTÓRIAS 

 
Vamos ouvir a história contada por Pedro bandeira? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RqMjSKUAHz8&feature=youtu.be  
 

 

SESSÃO: APRENDENDO EM CASA 

1. Plataforma Khan Academy  ( já publicado anteriormente) 
 
Tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=nh5JzpkTvUQ  

Acesse a plataforma por este link: 

https://pt.khanacademy.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RqMjSKUAHz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nh5JzpkTvUQ
https://pt.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RqMjSKUAHz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nh5JzpkTvUQ
https://pt.khanacademy.org/
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2. Olha o desafio!!!!! 

 

https://www.smartkids.com.br/atividade/imigracao-japonesa-sudoku 

 

https://www.smartkids.com.br/atividade/imigracao-japonesa-sudoku
https://www.smartkids.com.br/atividade/imigracao-japonesa-sudoku
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SESSÃO: MEXE E REMEXE 

Vamos agitar essa quarentena com uma corrida muito diferente? 

Corrida dos Sentados  

Os participantes devem sentar no chão e sem usar as mãos ou qualquer outro apoio, devem correr 
sentados.  

Na ida, vai de frente, na volta, vem de costas sem virar. Ganha quem voltar primeiro. 

Lembre-se de manter um distanciamento seguro. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gyw_LA3Yu7k 

 

SESSÃO: ARTE E CRIATIVIDADE 

Vamos desenhar com a- Faber-Castell, para isso basta preencher um login e se inscrever. São muitas 

opções para soltar a criatividade (para crianças e adultos!): Galáxias em Aquarela, Monstros Incríveis, 

Lettering, Desenho realista, entre outras. Para acessar, https://cursos.faber-castell.com.br/courses  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gyw_LA3Yu7k
https://cursos.faber-castell.com.br/courses
http://
https://www.youtube.com/watch?v=Gyw_LA3Yu7k
https://cursos.faber-castell.com.br/courses
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SESSÃO: BRINCANDO COM O INGLÊS 

MOBILE BODY 

 

ORIENTAÇÕES: Olá crianças!! Que tal montar um boneco para brincar? É simples e você vai 
gostar.  

Escolha qual quiser, menino ou menina, ou também pode fazer com os dois. Pinte do seu jeito e 
depois recorte as partes do corpo, nos círculos indicados amarre-as com um pedaço de linha, ou pode juntá-
las com qualquer outra coisa que dê certo, como grampeador, cola, fio fino, clipes, etc. O importante é se 
divertir construindo seu boneco.  

 

DICA: Antes de começar a sua atividade, você pode acesse o link abaixo. Ele te ajudará a lembrar as 
partes do corpo em Inglês e isso facilitará na hora da montagem do seu boneco. Cante, dance e faça os 
exercícios junto com as músicas, será muito legal.  

https://youtu.be/AlKXoHvwluA 

https://youtu.be/h4eueDYPTIg 

https://youtu.be/AlKXoHvwluA
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/AlKXoHvwluA
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
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https://i.pinimg.com/564x/cb/f5/4a/cbf54ab4e7eb67257ee2d33a1ccb616d.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/cb/f5/4a/cbf54ab4e7eb67257ee2d33a1ccb616d.jpg
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https://i.pinimg.com/564x/0d/ab/ab/0dabab5dcabaea68fb7628c4730bcb4d.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/0d/ab/ab/0dabab5dcabaea68fb7628c4730bcb4d.jpg
https://i.pinimg.com/564x/0d/ab/ab/0dabab5dcabaea68fb7628c4730bcb4d.jpg

