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Atividades para o dia 13 / 07 / 2020 

Vídeo aula 1 “A alegria de repartir” 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/FH4EDYF1frI 
2. Vamos brincar juntos e repartir nossos brinquedos! Brinquem em família e mostrem para a 

criança como é bom dividirmos os brinquedos. 

 
 
 

Atividades para o dia 14 / 07 / 2020 

Vídeo aula 2 “Esbanjar alegria!!!” 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/M71yKfSkyJA 
2. Hoje é dia de brincarmos de bola, bambolê, corrida e muito mais! Vamos mexer o corpo! 

 

Período: 13 a 17 de julho 

Professor(a): Michelle Klem 

Projeto: “Pequenas doses de alegria” 

Objetivos: 
→ Despertar atitudes solidárias e vivências artísticas. 
→ Estimular o controle dos movimentos corporais e da respiração. 
→ Aprimorar a intensidade da atenção e movimentos de membros superiores. 
→ Estimular a criatividade, ritmo e coordenação motora ampla. 

 

https://youtu.be/FH4EDYF1frI
https://youtu.be/M71yKfSkyJA


 

Atividades para o dia 15 / 07 / 2020 

Vídeo aula 3 “Contagiar...” 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/Dr4gittIyaU 
2. Vamos fazer atividades que contemplem a união da família! Usem a imaginação! Vamos 

contagiar amor! 

 
 
 

Atividades para o dia 16 / 07 / 2020 

Vídeo aula 4 “Quem canta, seus males espanta!” 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/0Re8-aKoWQE  
2. Som na caixa! Vamos cantar e dançar! 

 
 
 

Atividades para o dia 17 / 07 / 2020 

Vídeo aula 5 “Celebrar a vida!” 

Atividade(s) 

1. Link: https://youtu.be/ei2-RjJDBHc 
2. Hoje é dia de festa! Peça a mamãe ou papai fazerem um bolinho e vamos cantar 

“Parabéns!”. Monte uma festa em sua casa; vamos comemorar a vida! 

 
 
 

Proposta prática para a Semana ⮚ Fazer todas as atividades! 

Sugestões Bônus 
⮚ Aproveitem o momento em família para brincarem, cantarem e usarem a 

imaginação livremente! Não fiquem parados! 
⮚ Boas Férias! 

https://youtu.be/Dr4gittIyaU
https://youtu.be/0Re8-aKoWQE
https://youtu.be/ei2-RjJDBHc


 
 
 

Sugestões Bônus 

1. Relembrando a Ação Solidária que está sendo realizada: 
Gostaríamos de fazer um convite especial... 
Estamos vivendo um momento muito difícil em que nossa sociedade está sofrendo 
muito. Muitas pessoas estão passando necessidades. Uma mãe da Educação Infantil 
tem ajudado muitas famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Por 
isso, pedimos que, junto com sua criança, separe 1 kg de alimento para ser doado 
através dessa Mãe. A criança poderá (se quiser) fazer um bilhetinho (do seu jeitinho) 
para as famílias carentes. 

 
               Mais informações: no grupo de WhatsApp 

 
 

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


