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1ª Atividade da semana: Vídeo: Música Peixe Vivo! 
 
Objetivo: Desenvolver a oralidade, a imaginação, favorecer o desenvolvimento da sensibilidade e 
do prazer em ouvir música. 

Como fazer: Pais ou responsáveis organizem um espaço em sua casa, onde possam ouvir e curtir 
a musiquinha. A música é curtinha, enquanto estiver passando o vídeo, cante para seu filho (a) em 
voz alta, bata palmas, estale os dedos, ou até dancem com sua criança no ritmo da musiquinha, e 
assim deixarão esse momento agradável e divertido para a família e amiguinhos que estiverem 
juntos.  

Segue o link abaixo:  https://m.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4 

 

 

 

 

 

  

https://m.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4


 

 

 Tema: Cultura Regional 

 Atividade: Lembranças de família 

Nessa atividade a criança irá fortalecer seus laços familiares, interagir, aprender e conhecer um 

pouco mais, com aqueles que fazem parte da sua história e da sua vida.  

Materiais necessários: fotos, álbuns de família ou somente a memória. 

Desenvolvimento: Em um momento de leveza e interação juntamente a sua família, converse e 

relate um pouco sobre seu conhecimento em relação as festas culturais dessa época do ano. O 

que elas significam para vocês? Como vocês costumam fazer? Tem alguma tradição? Ou até 

mesmo se não gostam, não tem problema. O importante, é desde cedo seu pequeno fazer parte, 

conhecer a história e os costumes de sua família. Se houver em casa ou no celular fotografias da 

família com as fantasias/roupas de festas, mostre a criança e divirtam-se relembrando momentos 

felizes que vocês vivenciaram. 

*Não esqueça de compartilhar um pouco da sua história conosco, nos mandando 

vídeos ou áudios, para que assim também possamos conhecer a família de cada um 

dos nossos pequenos. 
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