
 

 
     

JARDIM 1 

Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 

 Atividade: Jogos e 
brincadeiras 
 
Obras de arte e 
desenho maluco. 
 
Obras de arte: 
Com folhas de 
papel, canetas 
coloridas, tintas, 
pincel e deixe a 
imaginação tomar 
conta! Faça lindos 
desenhos do papai, 
da mamãe, da vovó, 
do vovó e de todos 
da família! 
 
 Ao final da 
atividade, faça uma 
exposição com as 
obras-primas em 
uma galeria de arte 
da família. 
  
Desenho maluco: 
 
 Nessa atividade, 
cada participante 
recebe uma folha em 
branco. O primeiro 
passo é desenhar 
uma cabeça no alto 
da folha. Depois, as 
folhas são trocadas 
entre os 
participantes. 
 Em seguida, cada 
participante continua 
o desenho na folha 
que recebeu. 
Repetindo as 
instruções, as folhas 
são novamente 
trocadas.  
Assim, cada um 
desenha uma parte, 
da cabeça aos pés. 
No fim, abra os 
papéis e veja os 
desenhos que se 
formaram. 

Atividade: Jogos e 
brincadeiras 
 
Just Dance. 
 
Hoje é dia de 
dançar! Coloque 
uma roupa 
confortável, escolha 
um lugar com 
espaço, coloque as 
músicas e se divirta! 
 
Música: Gangnam 
Style 
https://www.youtube.
com/watch?v=AV1bi
KT426I 
 
 
 
 
 
 
  
 
Música: Vamo pulá! 
https://www.youtube.
com/watch?v=NatNh
J74VVI  
 
 
 
 
 
 

 
Música: Saber quem 
sou- Moana 
https://www.youtube.
com/watch?v=3rKdll
CW-84  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Música: Lava a mão  

Atividade: Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos online no 
computador. 
 
Vamos jogar 
alguns joguinhos? 
Escolhi alguns 
bem especiais e 
legais para este 
dia! 
 
O jogo das formas 
e desenhos.  
 
Disponível em: 
 
www.escolagames
.com.br/jogos/form
asDesenhos/?devi
ceType=computer 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quebra cabeças 
dos monstrinhos.  
 
Disponível em:  
 
http://www.escolag
ames.com.br/jogos
/monstrosPuzzle/  
 

 

 

 

 

 
  
Hora de pintar o 
alfabeto. Disponível 
em:  
 
 
 
 
http://www.escolag

Atividade: Jogos e 
brincadeiras 
 
Batata quente 
diferente 
 
Nesta atividade 
usaremos o celular, 
mas de um jeito 
inusitado. 
 Sente-se em roda 
e programe a 
opção de foto do 
celular no timer.  
Iniciada a 
contagem 
regressiva para o 
clique, o celular 
servirá de batata 
quente e passará 
de mão em mão. 
 Quando o tempo 
se esgotar, a foto 
não deixará mentir 
quem foi a batata 
quente! 
 Depois da 
brincadeira, sente-
se junto e se 
diverta com as 
fotos que ficaram 
registradas da 
atividade. 
 
 

Atividade: Jogos e 
brincadeiras 
 
Podcast “O 
Grúfalo”.  
 
Escute o podcast 
do “Grúfalo”. 
Disponível em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=P6
6mwRisvPI  
 
 
 
 
 

 
 
Após escutar o 
podcast do 
Grúfalo, imagine 
como ele é, e faça 
um desenho dele, 
com seus olhos, 
seus pés, suas 
pernas, rosto, de 
acordo com a sua 
imaginação. 
 
 
NÃO SE 
ESQUEÇA DA 
NOSSA AULA NO 
ZOOM!  
É toda sexta feira, 
ás 15h! 
 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zo
om.us/j/250145315
3?pwd=OU1XeFp
PSVN3TlhPQmhq
Q0pNWjBmdz09 
 
ID: 250 145 3153 
Senha: interagir 
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