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1° DIA DE atividades

plantio na casca do ovo

atividades com o bastão

Materiais: 
- casca de ovo
- terra ou algodão
- sementes

Dicas:
Você pode ler a história do João e o Pé de 
Feijão enquanto faz o plantio.
Além de aproveitar a caixa do ovo e fazer 
bichinhos do jardim para enfeitar sua mini 
horta.

Mil e uma utilidades! A vassoura tem sua vez. 

A proposta de utilizar o cabo de vassoura para fazer atividade física é para promover benefícios 
físicos, mentais e bem-estar através de exercícios musculares, com utensílios que estejam a sua 
mão e em sua casa.

O treino:

Fortalecimento de membros superiores, membros inferiores e abdômen de simples execução.

Realizar 2 séries de cada exercício, com 10 a 15 repetições e descanso de 30 segundos entre às 
séries.

CLIQUE AQUI

Faça a aula junto com a 
professora Rejiane.



Atividade 1: Hora de brincar em casa

Sabemos da importância da relação entre pais e filhos, suas risadas, seus conflitos, dúvidas, 
inseguranças e emoções que despertam cada brincadeira ou em cada situação do nosso 
convívio.

Lembrem-se pais, cada momento com seu filho é único e jamais esquecerão. Isso ficará gravado 
em nossa memória, como um reforço positivo.

Então, vamos brincar?!                             e aproveitem!

2° DIA DE atividades

caça ao tesouro sensorial

brincadeiras em casa com a família

CLIQUE AQUI

CONFIRA
OS LINKS

A caça ao tesouro pode ficar muito mais diverti-
da de uma forma simples: com objetos senso-
riais.

Escolha quatro ou cinco texturas diferentes: liso, 
áspero, aveludado, macio e rígido.

Peça ao seu filho que corra pela casa e encontre 
objetos com aquelas texturas. 

Dica:
Para os mais velhos, um cronômetro pode 
deixar a brincadeira mais emocionante e desa-
fiadora.

Atividade 2: A arte de contar história

Nossa próxima indicação, é que 
acompanhem pelo Instagram alguns 
perfis que farão Lives para entreter as 
crianças durante a pandemia.

Um deles é a “Contação de Histórias”. 
Sabemos que por meio delas, as crianças 
po- dem desenvolver a imaginação, a 
criatividade, o gosto pela leitura e pela 
linguagem, criando empatia com os 
personagens.

CAMILA GENARO

FAFA CONTA

MARINA BASTOS HISTÓRIAS

Atividade 3: Masterchef - Dia de PIZZA

É hora de reunir a família e brincar de 
pizzaiolo!

Essa receita de pizza de frigideira é 
maravilhosa e cada um pode criar seu 
recheio. Aproveitando até para lançar o 
desafio de qual recheio vai ganhar os 
aplausos de toda a família.

A RECEITA



E algumas receitas deliciosas para serem feitas com a família. Dicas das nossas "prôs" do 
Integral Bel e Gis.

- Gelinho Gourmet  - Saladas Saudáveis
- Danoninho Caseiro - Água Saborizada.
- Lanche Natural

3° DIA DE atividades

RECEITAS PARA FAZER COM A FAMÍLIA

Brinquedos com materiais recicláveis

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

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

VEJA AS RECEITAS!

receitas fáceis para fazer em uma panela só receitas saudáveis para substituir junk food

Brinquedo 1: Boliche de garrafa pet
Dentro pode colocar água com anilina, ou areia, as argolas podem ser feitas 
de jornal e passar qualquer tipo de fita.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 criatividade. 

Brinquedo 3: Brinquedo cai-não-cai
Garrafa, tampinhas e pode ser palitos de churrasco.

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.
Esse jogo é um jogo de dupla. Um fica 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 soltar o barbante. Tente fazer a garrafa 
chegar ao outro lado. A brincadeira é movimentar a garrafa para os dois 
lados bem rápido.



4° DIA DE atividades

YOGA HArMOnIZANDO MENTE E CORPO
A professora de Yoga Kátia Zambianco (mãe do nosso formando de 2019, Ruan Zambianco) 
oferece suas aulas on-line, com o objetivo de promover a saúde mental e física.

Semanalmente vamos disponibilizar seus vídeos. Caso prefiram, vocês poderão acompanhar 
seu canal no Youtube “Katia Zambianco”. 

Junte sua família e comecem a se exercitar!

CLIQUE AULA 1 CLIQUE AULA 2

hora da leitura!
Dois livrinhos para você ler com as crianças.

o bingo do ovo
Dois livrinhos para você ler com as crianças.

CLIQUE PARA LERCLIQUE PARA LER

Faça essa brincadeira como se fosse 
um bingo normal, com uma tabela 
em formato de ovo e dentro dele os 
números. 

Cada vez que você tirar um número, 
a criança marca se há ou não o 
número escolhido. Então, quem 
“bingar” todos os números primeiro  
será o grande vencedor do ovo de 
chocolate ou uma premiação que 
vocês escolherem.



5° DIA DE atividades
circuito misto

meditação e yoga

1ª Parte: Futebol - Repetir por 4 a 5 vezes o rodízio abaixo:
- Estação 1: Deslocamento de frente com mudança de direção (zigue zague) na ida e de cotas na 
volta (cones, garrafas pet, tênis ou objeto que tenha disponível em casa);
- Estação 2: Condução de bola de frente na ida e costas na volta (1 bola e 2 cones);
- Estação 3: Passada coordenada de frente na escada de agilidade (Toalhas, tapetes, garrafas 
pet ou qualquer objeto que tenha disponível em casa);
- 15 a 25 abdominais;
- 2 a 3 minutos de descanso.

2ª Parte: Basquete - Repetir por 4 a 6 vezes o rodízio abaixo:
- Estação 1: Passada lateral com marcação com a perna esquerda na ida e com a perna 
esquerda na volta;
- Estação 2: Drible com a mão esquerda na ida e com a mão direita na volta;
- Estação 3: Salto com os dois pés seguido de agachamento na escada de agilidade;
- 15 a 25 abdominais;
- 2 a 3 minutos de descanso.

3ª Parte: Voleibol - Repetir por 4 a 6 vezes o rodízio abaixo:
- Estação 1: Deslocamento curto frente e costas;
- Estação 2: Deslocamento executando toque na ida e manchete na 
volta;
- Estação 3: Skipping alto coordenado na escada de agilidade, perna esquerda na ida e direita 
na volta;
- 15 a 25 abdominais.

CAPACIDADES FÍSICAS, HABILIDADES MOTORAS, FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL

CLIQUE AULA

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

Pensando na saúde física e mental, 
sugerimos yoga e meditação.

Para auxiliar nos exercícios, há diver- 
sos vídeos e aplicativos disponíveis.

Indicamos:

meditação

yoga



6° DIA DE atividades
ovinhos coloridos
Ingredientes
- ovos de galinha cozidos com casca
- vinagre branco
- água quente
- corante alimentício 

Modo de fazer
- Adicione a água quente a um recipiente fundo o suficiente para cobrir de água todo o ovo;
- Adicione uma colher de chá de vinagre branco;
- Adicione algumas gotas de corante (quanto mais gotas, mais forte será a cor);
- Coloque o ovo e aguarde alguns minutos;
- Depois, é só esperar secar e brincar.

esticando e desenferrujando
1ª Parte: Alongamento membros superiores e Inferiores. 10 segundos em cada posição: 

1 - Pequeno afastamento de pernas e inclinar o pescoço, para direita, esquerda e para baixo, 
mantendo o tronco ereto; 
2 - Entrelaçar os dedos, estendendo os braços para cima e subir na ponta dos pés;
3 - Entrelaçar as mãos nas costas e inclinar o tronco para frente, descendo o máximo que 
conseguir;
4 - Pernas em pequeno afastamento lateral, inclinar o tronco tentando encostar as mãos no 
chão, sem flexionar os joelhos;
5 - Manter o tronco ereto e puxar uma perna para trás encostando o calcanhar junto ao corpo, 
fazer com as duas pernas;
6 - Manter o tronco ereto e puxar uma perna para frente, abraçando o joelho, fazer com as duas 
pernas;
7 - Pernas unidas, inclinar o tronco tentando encostar as mãos no chão, sem flexionar os joelhos;
8 - Em posição de cócoras, com os pés unidos, manter o equilíbrio na meia ponta (sem encostar 
os calcanhares no chão); 
9 - Sentar estilo “borboletinha”, sola dos pés unidas e calcanhar próximo ao corpo, inclinando o 
tronco para frente; 
10 - Sentar com as pernas unidas e estendidas, manter os ombros abertos fazendo a posição de 
marcação de ginástica;
11 - Sentar com as pernas unidas e estendidas e tentar encostar as mãos nos pés;
12 - Sentar com as pernas estendidas em grande afastamento e inclinar o tronco lateralmente 
em direção a outra perna, fazer para os dois lados sem flexionar os joelhos;
13 - Sentar com as pernas estendidas em grande afastamento e inclinar o tronco em direção ao 
chão tentando encostar as mãos o mais longe possível do corpo ou encostando a testa e até a 
barriga no chão, sem flexionar os joelhos.

2ª Parte: Acrobáticos simples 
- Exercício 1: Tatu bolinha
- Exercício 2: Vela
- Exercício 3: Ponte

CLIQUE AULA



7° DIA DE atividades
teatro de sombras

vamos mexer o esqueleto

Qual criança não se encanta pelas sombras, pela criação dos personagens e pelas histórias?

Para fazer um teatro você vai precisar de:
- 1 caixa
- 1 papel manteiga ou de seda
- Tesoura / durex / cola
- Papel para encapar a caixa
- Canetinha / tesoura
- Papel branco para decorar
- Papelão para os personagens e palitos de churrasco ou de picolé.

Para fazer o personagem use moldes fáceis de serem identificadas 
(sol, lua, nuvem, flores, corações, borboletas).
Depois de encapar a caixa, use a folha para medir e corte um pouco menor que a folha. Grude 
com durex e faça os detalhes.

CLIQUE NO PASSO A PASSO

ATIVIDADE 1: QUE TAL BRINCAR E MEXER O ESQUELETO?
Vamos aproveitar o que temos em casa e colocar nossa imaginação e criatividade para funcionar?!
Brinque de estourar as bolas grandes, depois pequenas. Com o pé, depois cotovelo e assim 
escolhendo uma parte do corpo de cada vez.

MATERIAIS:
– Garrafa PET
– Meia
– Fita adesiva
– Tesoura
– Corantes alimentares (opcional)

PASSO A PASSO:
É bem fácil de fazer. Você só precisa ajudar a meninada a cortar o fundo da garrafa para poder 
colocar a meia e fixar com a fita adesiva.
Feito isto, você já tem o instrumento para fazer bolinhas de sabão diferente. Muito legal, né?
Para deixar a brincadeira mais divertida, você pode adicionar corantes alimentares para dar cor 
as bolinhas de sabão.

ATIVIDADE 2: VAMOS BRINCAR DE ADIVINHAÇÃO?
Que tal brincarmos de “O que é o que é?”, elas fazem parte da literatura popular e das 
brincadeiras folclóricas.
Você faz a pergunta e a pessoa tem que adivinhar, algumas respostas são engraçadas e algumas 
bem difíceis.
Seguem dois sites com diversas adivinhações:

Toda Matéria

O Meu Bebé


