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TEMÁTICA – MOMENTOS EM FAMÍLIA 

FESTIVAL DE JOGOS 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos resgatar alguns jogos e brincadeiras esquecidas e reunir a família para jogar? Faça uma 

sequência de diferentes brincadeiras marcando a pontuação de cada membro da família e no final 

comemore muito lembrem-se que o importante não é só ganhar, mas se divertir. Alguns exemplos 

de brincadeiras: corrida, boliche (pode usar garrafas PET e bolas feitas com meias velhas ou 

sacolas plásticas), corrida do saco (usar uma fronha se não tiver o saco), bola ao cesto (use bolas 

e baldes), ou se a escolhida for outra brincadeira não esqueçam de compartilhar conosco. 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 
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TEMÁTICA: FAMÍLIA 

 
Estratégia de aprendizagem: 

RECEITA DE FAMÍLIA 

Hoje vamos de receita de família. Oba! Cozinhar com as crianças é uma ótima oportunidade para criar bons 

e divertidos momentos afetivos e recordações em família. A criança pode ajudar a lavar ou separar os 

ingredientes que serão utilizados na receita, pode também ajudar a mexer os ingredientes em uma vasilha 

e assim por diante. Vamos deixar aqui uma sugestão de receita: um delicioso bolo de chocolate. Porém, 

vocês pais/responsáveis podem fazer e compartilhar conosco a receita de família que mais gostam (bolo, 

pão, salgado, doce, suco, vitamina, etc). Então, mão na massa família!!!  

 

 

 


