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Às Famílias, 

Esta é mais uma semana que estamos distantes, mas com a certeza de que em breve 

estaremos próximos novamente. Porém, enquanto não chega este momento, propomos 

atividades que deem continuidade as vivências capazes de ampliar e enriquecer as 

aprendizagens de nossas crianças. 

Nesta semana propomos o trabalho com o tema: Era uma vez...outra vez! 

Esse tema trata dos contos infantis, onde através da leitura de histórias contribuímos 

para o desenvolvimento do gosto pela leitura pelas crianças, além de estimular a sua 

imaginação e favorecer a ampliação do seu conhecimento de mundo. O ato de contar 

uma história, além de ser uma atividade lúdica, ajuda a criança a organizar sua fala e o 

seu pensamento. O ver, sentir e ouvir são as primeiras disposições na memória das 

pessoas. Contar histórias é uma experiência de interação, constitui um relacionamento 

cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem. Portanto, uma atividade muito 

interessante para se vivenciar em família, que auxiliará na união e fortalecimento dos 

laços familiares. 

 

 

 

 

SEMANA DE 27/07 a 31/07 



Proposta 1 – Atividade de relaxamento em família 

Neste momento de isolamento pelo qual estamos passando é importante realizarmos 

práticas que promovam o nosso bem estar. Então, propomos uma atividade de 

relaxamento para começar. 

Nesta atividade solicitamos que reservem um tempo, reúna a família e assista ao vídeo 

abaixo “Pode relaxar” e faça o relaxamento proposto por ele, pois além de promover 

maior consciência corporal, aumento da atenção e concentração, também promoverá 

bem estar a toda família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem do site - soescola.com 

Link do vídeo – Pode relaxar: https://youtu.be/k8872TplfDI 

Vídeo de Margareth Darezzo – música com participação de Dominguinhos. 

Para quem não conseguir acessar o link, disponibilizamos a letra da música. 

Pode relaxar 

Pode relaxar, descansar 

Pode descansar, relaxar 

Pode relaxar, descansar sem falar 

Feche os olhos, não pense em nada 

Pode espreguiçar, espreguiçar 

Pode espreguiçar, estica os braços 

E estica o corpo, espreguiça 

Pode relaxar, descansar 

Pode relaxar, descansar... 

https://youtu.be/k8872TplfDI


Proposta 2 – Brincadeira: está quente, está frio! 

 
Fonte: imagem do site bloguito.com.br 

Agora chegou a hora de brincar em família, um momento de interação e crescimento 

social, emocional, físico e cognitivo para a criança, e para isso propomos a brincadeira 

“está quente, está frio!” 

Se puder acesse o link no YouTube do vídeo Está quente, está frio – Quintal da cultura, 

assista, brinque e divirta-se em família. 

Link da brincadeira: https://youtu.be/ZWykE1vLADs 

Vídeo do YouTube, canal Quintal da cultura, brincadeira está quente, está frio. 

 

Caso não consiga acessar o link, não tem problema, esta é uma brincadeira tradicional 

que pode ser feita com uma ou várias pessoas, em qualquer cantinho de casa. 

A brincadeira consiste em esconder um objeto e deixar que o outro procure. Daí, a 

diversão está em dar pistas dizendo se a pessoa está quente (ou seja, perto do objeto) 

ou se está frio (longe do objeto). 

Se for bem escondido o objeto, a brincadeira pode render bastante tempo e muita 

diversão. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZWykE1vLADs


Proposta 3 – Conto: Cachinhos Dourados e os três ursos 

 

Fonte:  imagem do site - escolaeducacao.com.br 

 

Chegou a hora do conto, atividade lúdica que desenvolve a imaginação, a criatividade, a 

linguagem e o gosto pela leitura.  

 

Reúna a família e acesse o link abaixo e aprecie esse lindo conto! 

Link do conto: https://youtu.be/D_LeKnscWAQ 

Vídeo do YouTube, canal sistema de ensino Ph, narração Ivani Magalhães. 

 

Agora para quem não conseguir acessar o link, disponibilizamos o resumo do conto. 

 

Cachinhos Dourados e os três ursos 

Era uma vez uma família de ursos, um urso pequeno, um urso médio e um 

grande urso. Cada um tinha sua própria tigela para mingau, cada um 

tinha uma cadeira para sentar e cada um tinha sua cama para dormir. Um 

dia, depois de botar o mingau na tigela, os ursos saíram na mata, para 

deixar o mingau esfriando, para não queimar a boca. Uma menina 

chamada cachinhos dourados viu a casa deles, a porta não estava 

trancada, pois eles nunca desconfiavam de que alguém faria mal a eles, 

https://youtu.be/D_LeKnscWAQ


então ela abriu a porta e viu o mingau, então começou a provar, o 

primeiro, do urso grande estava quente demais, o segundo do urso médio 

estava frio demais, o terceiro estava na medida certa, depois de comer ela 

foi se sentar, a cadeira do urso grande era dura demais, a do urso médio 

era macia demais, então foi se sentar na cadeira menor até que ela 

quebrou. Então, ela foi no quarto dos ursos e quis dormir, a cama do urso 

grande tinha a cabeceira alta demais para ela, a do urso médio tinha o pé 

alto demais para ela, a do urso pequeno estava na medida certa, ficou lá 

até cair no sono. Quando os ursos chegaram em casa viram que seu 

mingau estava mexido e o urso pequeno viu que alguém comeu o seu 

mingau; eles sabendo que tinha alguém na casa foram ver o resto, eles 

notaram que alguém sentou na cadeira deles e o urso pequeno viu que a 

cadeira dele estava quebrada; Então, foram no quarto e viram que 

mexeram nas camas, quando o urso pequeno foi ver sua cama, cachinhos 

dourados estava lá. Quando a menina ouviu a voz dos ursos, correu 

desesperadamente, pulou da janela sem olhar para trás e nunca mais 

voltou, os ursos nunca mais tiveram notícias dela. 

Fonte: http://brainly.com.br/ 

 

DICAS DE COMUNICAÇÃO COM AS 

CRIANÇAS 

 

Vamos conversar sobre isso? 

Você gosta de conversar? 

Sobre o que vocês gostam de conversar? 

Você gosta mais de falar ou de ouvir? E as crianças da sua 

família? 

São crianças que tentam se comunicar ou são mais quietas, 

observando o que os outros falam e fazem? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “binca?” 

Adulto: “Então vamos” 

Criança: “vamu” 

 

Você já percebeu que a criança repete algumas palavras que você 

fala com ela? 

Quando ela faz isso é porque está aprendendo como usar as 

palavras. Ela ouve o que você diz e usa para falar com você.  

 

Depois além de repetir, ele usará as palavras do seu vocabulário. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “binca de neneca” 

Adulto:“de boneca?” 

Criança: “é” 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “Que parque” 

Adulto: “Então vamos. Quer ir no 

escorregador? 

Criança: “E balança” 

Até que por fim vocês estarão em um diálogo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Bassanelo 

Célia Ferrari 

Susana Francischetti Garcia 

Equipe de Formação e Acompanhamento Pedagógico 

 

 

Desejamos uma ótima semana de aprendizagens. 

Até breve! 

Você é o modelo de comunicação para a 

criança. 

Por isso preste atenção ao que a criança 

fala, assim ela também prestará atenção ao 

que você fala. 

 

WWW.pexels.com 

 

A rotina de uma conversa, o ajudará a aumentar o seu vocabulário e a 

se comunicar cada vez mais. 

Nestes momentos o contato de olhar também ajudará em uma boa 

comunicação. 

 

http://www.pexels.com/

