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1ª Parte: Aquecimento: Realizar os 
exercícios por 10 segundos e repetir por 
2 vezes.
- Corrida no lugar: Executando 
movimento de corrida trabalhando 
braços e pernas sem sair do lugar;
- Abre e fecha: Fazer saltitos rápidos 
abrindo e fechando as pernas de forma 
alternada;

2ª Parte: Alongamento membros 
superiores e Inferiores: Sustentar por 10 
segundos em cada posição.
- Pescoço: Inclinar a cabeça para direita, 
esquerda e para baixo, mantendo o 
tronco ereto;
- Braços e pernas: Subir na ponta dos pés 
e estender-se ao máximo;
� Braços e pernas: Entrelaçar as mãos nas 
costas e inclinar o tronco para frente 
descendo os braços ao máximo que 
conseguir;
� Pernas: Em pequeno afastamento 
lateral inclinar o tronco em direção ao 
chão tentando encostar as mãos sem 
�exionar os joelhos;

3ª Parte: Acrobáticos simples.
- Rolamento para frente: Com o auxílio 
de um responsável a criança deverá �car 
na posição de cócoras, apoiar as mãos 
junto aos pés, manter o queixo no peito 
elevar o bumbum e lentamente encostar 
a nuca no colchão fazendo o rolamento 
com as pernas bem �exionadas junto ao 
corpo.
- Vela: Com o auxílio de um responsável, 
sentado com as pernas estendidas e 
unidas, deitar e elevar todo corpo 
deixando apenas ombro e cabeça no 

Exercícios em família 

https://youtu.be/PKukXwIW_cg

Aquecimento, alongamento e acrobacias simples

chão e os braços apoiando o quadril, o 
ajudante terá que ajudar a criança 
encaixar essa posição e a criança deverá 
se manter a posição por 10 �e tentar tirar 
as mãos do quadril se mantendo na 
posição correta da vela.
- Parada de mãos: De costas para parede 
a criança vai escalando a parede com os 
pés mantendo as mãos no chão com os 
braços bem estendidos e com o auxílio 
de um responsável ela deverá colocar as 
mãos o mais próximo que conseguir 
chegar da parede, sustentar 10` na 
posição.

4ª Parte: Massagem coletiva: Todos 
deverão estar sentados com as pernas 
afastadas e massagear os ombros, 
braços e pernas, depois deverão trocar 
de lado massageando quem fez a 
massagem anteriormente.

1ª Parte: Aquecimento: Realizar os 
exercícios por 10 segundos e repetir por 
2 vezes.
- Corrida no lugar: Executando 
movimento de corrida trabalhando 
braços e pernas sem sair do lugar;
- Abre e fecha: Fazer saltitos rápidos 
abrindo e fechando as pernas de forma 
alternada;

2ª Parte: Alongamento membros 
superiores e Inferiores: Sustentar por 10 
segundos em cada posição.
- Pescoço: Inclinar a cabeça para direita, 
esquerda e para baixo, mantendo o 
tronco ereto;
- Braços e pernas: Subir na ponta dos pés 
e estender-se ao máximo;
� Braços e pernas: Entrelaçar as mãos nas 
costas e inclinar o tronco para frente 
descendo os braços ao máximo que 
conseguir;
� Pernas: Em pequeno afastamento 
lateral inclinar o tronco em direção ao 
chão tentando encostar as mãos sem 
�exionar os joelhos;

3ª Parte: Acrobáticos simples.
- Rolamento para frente: Com o auxílio 
de um responsável a criança deverá �car 
na posição de cócoras, apoiar as mãos 
junto aos pés, manter o queixo no peito 
elevar o bumbum e lentamente encostar 
a nuca no colchão fazendo o rolamento 
com as pernas bem �exionadas junto ao 
corpo.
- Vela: Com o auxílio de um responsável, 
sentado com as pernas estendidas e 
unidas, deitar e elevar todo corpo 
deixando apenas ombro e cabeça no 

Exercícios em família 
Aquecimento, alongamento e acrobacias simples



 https://youtu.be/KftWib1WToc

Treinamento Funcional Intermediário

Exercícios em família 

- 1: Agachamento abre e fecha - 
30 segundos;

- 2: Burpee - 1 minuto;

- 3: Afundo com salto alternado - 
30 segundos;

- 4: Bom dia - 30 segundos;

- 5: Agachamento lateral - 30 segundos;

- 6: Flexão de braços - 30 segundos;

- 7: Perdigueiro - 30 segundos de cada 
lado;

- 8: Deslocamento lateral - 1 minuto;

- 9: Abdominal remada - 30 segundos;

- 10: Abdominal bicicleta - 30 segundos.

Treino funcional Intermediário com 10 exercícios que irá trabalhar todo o corpo (vídeo 
demonstrativo no link abaixo).

Importante: Realizar o circuito, descansar por minuto 2 minutos e repetir. Esse circuito 
pode ser realizado de 3 a 4 vezes.



https://youtu.be/aahYeIwNdoo

Exercícios em duplas para alongamento 
do tronco, das pernas e misto. Manter 
sustentado em cada posição por 10 ou 20 
segundos.

Você pode fazer os exercícios junto com a 
professora Kelly, veja o vídeo!

1º Exercício: Alongamento lateral de 
tronco.
-Sentados lado a lado com perna de 
“índio”, inclinar lateralmente o tronco em 
direção ao companheiro, dando as mãos 
acima da cabeça. Repetir com o outro 
lado.

2º Exercício: Alongamento em torção do 
tronco.
-Sentados com perna de “índio” de frente 
para o companheiro, com ligeiro 
deslocamento para o lado. O joelho direito 
de um toca o joelho direito do 
companheiro.

-O braço do lado do joelho de fora, passa 
por trás do tronco e o braço esquerdo 
segura a mão do companheiro que passou 
por trás do tronco dele.

-Roda-se o tronco para fora e mantém a 
posição. Repetir com o outro lado.

3º Exercício: Alongamento posterior das 
pernas - parte 1.
-Sentado de frente para o companheiro 
com os joelhos �etidos e os pés apoiados 
no solo. Segurar as mãos do companheiro. 
Tocar os pés e tentar estender os joelhos.

- Realizar 3 vezes o movimento e manter a 
posição na última repetição. Repetir com 
o outro lado.

Alongamento em dupla

Exercícios em família 

4º Exercício: Alongamento posterior das 
pernas - parte 2.
- Sentado de frente para o companheiro, um 
com as pernas estendidas e o outro com os 
joelhos �etidos, tocando os pés. A pessoa que 
está com os joelhos �etidos, segura as mãos 
do companheiro e com cuidado puxe-o em 
sua direção. Repetir o alongamento no 
companheiro.

5º Exercício: Alongamento parte interna das 
pernas.
- Sentar de frente para o companheiro com as 
pernas afastadas, tocando os pés. Segurar as 
mãos do companheiro e puxar na sua 
direção, respeitando o limite do 
alongamento. Repetir alternadamente por 3 
vezes e manter a posição na última repetição.

- Variação: Realizar movimento circular com o 
tronco, 3 vezes para cada sentido.

6º Exercício: Alongamento misto de cadeias 
musculares.
- Sentado com perna de “índio” de costas para 
o companheiro. Um indivíduo leva o tronco 
para a frente, alongando a parte posterior, 
enquanto o outro “deita” sobre suas costas, 
alongando a parte anterior. Repetir o 
movimento inverso.

- Variações: O mesmo movimento pode ser 
realizado com as pernas de “borboleta” ou as 
pernas estendidas.



Receitas

A Proposta é acessar um dos links, escolher a receita que sua família mais gostar e 
colocar a mão na massa!!!

AS RECEITAS
- Primeiro link: Receitas fáceis para fazer em uma panela só.
- Segundo link: Substituições saudáveis para fazer um Junk Food.

E algumas receitas deliciosas, para serem feitas com a família. Dicas das nossas "prôs" do 
Integral Bel e Gis.
- Gelinho Gourmet
- Danoninho Caseiro
- Lanche Natural
- Saladas Saudáveis
- Água Saborizada.

https://lunetas.com.br/receitas-de-uma-panela-so/

https://lunetas.com.br/junk-food-sqn-10-substituicoes-sauda-
veis-para-o-seu-cardapio/

Receitas para fazer com a família



INGREDIENTES
- 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de leite morno
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 pitada de sal
- Azeite

MODO DE PREPARO
- Mexer tudo até a massa �car solta.
- Separar em 5 bolinhas e abrir cada uma do 
tamanho da frigideira.
- Fazer o molho de tomate (pode usar 
aqueles sacos de molho pronto, que não 
precisa nem esquentar).
- Quando for assar (não é emergência, mas é 
interessante que seja logo após da massa 
�car pronta), untar a frigideira com um �lete 
de azeite (só uso azeite).
- Colocar a massa para assar na frigideira.
- Quando perceber que ela �cou pronta de 
um lado (ela solta da frigideira e já apresen-
ta diversos pontos secos, mas não queima-
dos), desligar o fogo e virar a massa para 
preparar a cobertura na parte que já está 
assada.
- Primeiro passar um molho a gosto - eu não 
coloco muito, para que a massa não �que 
molhada depois da pizza pronta, �cando 
crocante.
- Fazer uma cobertura com mussarela 
ralada.
- Colocar o complemento de seu interesse 
(calabresa ralada frita com azeitona; presun-
to ralado com azeitona, manjericão e alho 
desidratado; atum ralado com azeitona, 
manjericão e alho desidratado; tomate seco 
ou outra coisa)
- Cobrir com mussarela ralada, orégano, 
alho desidratado dependendo do sabor.
- Deixar no fogo, com a frigideira tampada 
(sempre), durante o tempo que termine de 
assar a massa, derreta o queijo e misture 
com a cobertura.
- Atenção para não queimar por baixo.
- Colocar a pizza inteira no prato.

2- PÃO DE ABÓBORA
INGREDIENTES
- 1/2 xícara de açúcar
- 1 xícara de leite morno
- 2 xícaras de abóbora cozida e amassada
- 2 colheres de sopa de fermento biológico 
seco
- 1/2 xícara de óleo
- 2 ovos
- 1 kg de farinha de trigo
- 1 colher de sopa rasa de sal

MODO DE PREPARO
- Misturar o fermento com uma colher de 
café de açúcar, 1/4 de xícara de água morna 
tampar e deixar crescer.
- Em um recipiente separado misturar o 
trigo, o sal e o açúcar, misturar bem.
- Juntar os ovos, a abóbora, o óleo, o leite e 
o fermento, sovar bem.
- Deixe descansar por 30 minutos.
- Após este período dividir a massa em duas 
e colocar em formas para pão untada com 
margarina e trigo.
- Deixar crescer até que a massa quase 
alcance a borda da forma
- Levar para assar por aproximadamente 35 
a 40 minutos.

Receitas
Pizza crocante de frigideira



Quem disse que sanduíche e hambúrguer não pode ser parte de um cardápio saudável?
Porções: 3 hambúrgueres e um mini-hambúrguer

Ingredientes
½ cebola;
½ cenoura;
1 colher de sobremesa de mostarda;
1 colher de molho inglês;
250 g de patinho moído;
1 colher de sobremesa de linhaça moída;
1 colher de sobremesa de azeite de oliva 
(para o pão não grudar na chapa);
Sal e pimenta a gosto.

Modo de fazer
1. Coloque a cebola e a cenoura em um 
processador e bata até �car em pedacinhos bem pequenininhos.

2. Trans�ra para uma tigela e junte os demais ingredientes. Misture tudo com um garfo e com 
as mãos faça quatro bolinhas. 

3. Coloque uma chapa ou frigideira para esquentar. Quando ela estiver bem quente, (se a 
chapa não estiver muito quente, a carne vai soltar água e aí adeus àquele hambúrguer 
suculento), coloque um �ozinho de azeite e espalhe com papel toalha, só para garantir que 
não irá grudar.

4. Deixe o azeite esquentar e coloque as bolinhas na chapa. Amasse com 
uma espátula para dar o formato no hambúrguer. Deixe grelhar uns 
quatro minutos de cada lado, ou de acordo com o ponto desejado.

Colocando a criatividade em prática, ele pode ser servido de diversas 
formas: no pão de hambúrguer integral, com queijo minas grelhado na 
mesma chapa ou em cima do hambúrguer, com folhas de alface 
americana ou de agrião e rodelas 
de tomate. Cebolas grelhadas 
ou cogumelos salteados 
também dão um sabor 
especial.

Hambúrguer saudável

Receitas



A caça ao tesouro pode �car muito mais divertida de uma forma simples: com objetos sensoriais.

Escolha quatro ou cinco texturas diferentes, como liso, áspero, aveludado, macio e rígido. Depois 
disso, peça ao seu �lho que corra pela casa e encontre objetos com aquelas texturas.

Para os mais velhos, um cronômetro pode deixar a brincadeira mais emocionante e desa�adora.

Caça ao tesouro sensorial

Jogos



Exercícios em duplas para alongamento 
do tronco, das pernas e misto. Manter 
sustentado em cada posição por 10 ou 20 
segundos.

Você pode fazer os exercícios junto com a 
professora Kelly, veja o vídeo!

1º Exercício: Alongamento lateral de 
tronco.
-Sentados lado a lado com perna de 
“índio”, inclinar lateralmente o tronco em 
direção ao companheiro, dando as mãos 
acima da cabeça. Repetir com o outro 
lado.

2º Exercício: Alongamento em torção do 
tronco.
-Sentados com perna de “índio” de frente 
para o companheiro, com ligeiro 
deslocamento para o lado. O joelho direito 
de um toca o joelho direito do 
companheiro.

-O braço do lado do joelho de fora, passa 
por trás do tronco e o braço esquerdo 
segura a mão do companheiro que passou 
por trás do tronco dele.

-Roda-se o tronco para fora e mantém a 
posição. Repetir com o outro lado.

3º Exercício: Alongamento posterior das 
pernas - parte 1.
-Sentado de frente para o companheiro 
com os joelhos �etidos e os pés apoiados 
no solo. Segurar as mãos do companheiro. 
Tocar os pés e tentar estender os joelhos.

- Realizar 3 vezes o movimento e manter a 
posição na última repetição. Repetir com 
o outro lado.

4º Exercício: Alongamento posterior das 
pernas - parte 2.
- Sentado de frente para o companheiro, um 
com as pernas estendidas e o outro com os 
joelhos �etidos, tocando os pés. A pessoa que 
está com os joelhos �etidos, segura as mãos 
do companheiro e com cuidado puxe-o em 
sua direção. Repetir o alongamento no 
companheiro.

5º Exercício: Alongamento parte interna das 
pernas.
- Sentar de frente para o companheiro com as 
pernas afastadas, tocando os pés. Segurar as 
mãos do companheiro e puxar na sua 
direção, respeitando o limite do 
alongamento. Repetir alternadamente por 3 
vezes e manter a posição na última repetição.

- Variação: Realizar movimento circular com o 
tronco, 3 vezes para cada sentido.

6º Exercício: Alongamento misto de cadeias 
musculares.
- Sentado com perna de “índio” de costas para 
o companheiro. Um indivíduo leva o tronco 
para a frente, alongando a parte posterior, 
enquanto o outro “deita” sobre suas costas, 
alongando a parte anterior. Repetir o 
movimento inverso.

- Variações: O mesmo movimento pode ser 
realizado com as pernas de “borboleta” ou as 
pernas estendidas.

Jogos

ATIVIDADE 01 - Coloque um biscoito na 
testa e tente comê-lo sem as mãos.
A criança que conseguir fazer o biscoito 
cegar na boca no menor tempo possível 
vence.

ATIVIDADE 02 - Tromba do elefante
Você precisará: laranja (ou bola de tênis 
ou maçã) e meia-calça. Coloque a laranja 
nos nylons e coloque na sua cabeça. 
Coloque garrafas de plástico no chão, 
não muito perto uma da outra.
Desa�o: tente derrubar garrafas de 
plástico colocadas no chão. Vocês vão se 
divertir muito!
Quem ganha? Quem derruba a maioria 
das garrafas em 1 minuto.

Brincadeiras divertidas

ATIVIDADE 03 - A corrida do sopro
Coloque em cima da mesa, copos e 
canudos de papel. Vá soprando com o 
canudo os copos até a linha de chegada.



Itens para confeccionar o Tabuleiro: 
(fazer junto com a família)
- 2 Canetas marca texto de cores 
diferentes;
- 1 Folha Sul�te;
- 1 Régua de 30 cm.

Itens do jogo:
- 4 tampinhas (por exemplo, 2 azuis e 2 
brancas);
- 1 tabuleiro.

1° Parte: Confecção do tabuleiro.
- Posicionar a folha sul�te em modo 
paisagem.
- Com uma das canetas marca texto, 
traçar uma linha Horizontal de 22 cm 
paralela a margem inferior da folha 
sul�te.
- Com a mesma cor de caneta traçar 
duas linhas verticais de 15 cm (uma de 
cada lado) paralela as margens laterais 
da folha sul�te. Ainda com a mesma cor, 
ligar o vértice superior da linha lateral 
direita com o vértice inferior da linha 
lateral esquerda (na diagonal), e 
vice-versa formando um x com um 
vértice no cruzamento das linhas que 
acabaram de ser traçadas. Dessa forma 
não haverá linha alguma ligando os 
vértices superiores das linhas laterais um 
ao outro;
- Utilizar a outra cor de caneta marca 
texto para evidenciar os vértices do 
tabuleiro (5 vértices).

2° parte: Jogo.
- Antes de iniciar o jogo, deve-se 
distribuir duas tampinhas para cada 

Jogos

Jogo de concepção - Pong Hau K’i

jogador, um �cará com as tampas 
brancas e o outro com as tampas azuis.
- Os jogadores devem posicionar suas 
peças, nos vértices superiores ou 
inferiores do tabuleiro respectivamente;
- Após tirarem jockey pow (pedra, papel 
tesoura), o jogador que ganhou tem o 
direito de movimentar sua peça 
primeiro;
- As peças devem ser movimentadas de 
um vértice ao outro, sobre as linhas 
(inferior, laterais e diagonais) do 
tabuleiro.
- O objetivo do jogo é travar a 
movimentação das peças do adversário, 
marcando assim 1 ponto.
- O Jogo não possui limite de pontuação, 
mas há a possibilidade de determinar o 
máximo de pontos para que alguém saia 
vencedor.

Objetivos da atividade
- Propor interação entre a criança e sua 
família.
- Trabalhar o desenvolvimento cognitivo 
das crianças, com raciocínio lógico, 
coordenação motora �na devido às 
movimentações curtas e rápidas que 
devem ser feitas com as tampas.



Atividades Manuais

MATERIAIS:
Você vai precisar de casca de ovo, um pouco de terra ou algodão.
Com a caixa de ovos você poderá usar sua imaginação e criar bichinhos para decorar o jardim, 
um vaso ou outra coisa que preferir.

SUGESTÃO:
Você pode trabalhar a história do João e o Pé de Feijão.

Plantio na casca do ovo



Brinquedo 1: Boliche com Garrafa Pet

Dentro pode colocar água com anilina ou areia, as 
argolas podem ser feitas de jornal e passar qual-
quer tipo de �ta.
E as garrafas podem ser decoradas.

Brinquedo 2: Bilboquê

Utilizar só a parte de cima das garrafas, tampinhas 
e barbante. E decore com tinta usando sua criativi-
dade.

Brinquedo 3: Brinquedo cai-não-cai

Garrafa, tampinhas e pode ser palitos de churras-
co.

Brinquedo 4: Jogo da velha.

Usar tampinhas, papel, durex, pode ser utilizado o 
que estiver em casa.

Brinquedo 5: Vai e vem
Utilizar garrafa pet, barbante ou corda de varal. As 
argolas podem ser feitas com jornal e durex.
É um jogo de dupla. Um �ca em frente ao outro e 
cada um segura em uma ponta do Vai e Vem.
Cada mão segura uma ponta do barbante.
Estique os braços para os lados, sem soltá-lo. Tente 
fazer a garrafa chegar ao outro lado.
O objetivo é movimentar a garrafa para os dois 
lados bem rápido.

Atividades Manuais
Brinquedos com materiais recicláveis



https://www.youtube.com/watch?v=0_syo7wZhVA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelin.desenharmangaeanime&hl=pt_BR

Atividades Manuais

Olá pessoal, para quem gosta de desenhar e quer 
aprender. O vídeo apresenta 6 aplicativos
interessantes e com base para desenhar.

Aplicativo de desenhos e mangá


