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Sugestões de atividades a distância 

Turma: Pré 1 D (Tarde) 

Professora: Gabriela Hartwig 

Supervisora: Tatiane Maria Schranck 

 
Existem no mundo diferentes famílias. Família grande, família pequena… Família com pai, 
mãe e filhos, família com casal e um cachorro, família com pai e filhos, família com mãe e 
filhos, família com dois pais ou duas mães, família em que os avós são os pais, família de 

sangue, e família de coração. 
A família é a raiz de quem somos, representa o amor que recebemos e a alegria do que 

vivemos. 
 

→Sugestões de histórias, vídeos, músicas... 
 “Histórias e vídeos de histórias referente ao tema família e roda de conversa” 

Segunda-feira 1º/06 

As famílias do mundinho (Vídeo de História) 

https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8 

 
 

 

→Sugestão de atividade 1: 
- Em uma folha branca desenhar a sua família (pai, mãe, irmão, irmã, vó, vô, cachorro, 

gato, quem morar na mesma casa) ou façam recorte de figuras de pessoas que possam 

representar os membros da família (a figura de um homem pode ser o pai, vô, irmão, a 

figura de uma mulher pode ser a mãe, irmã, vó, figuras de cachorro e gato), depois cole em 

folha branca e nomeie os membros da família.  

Após faça um vídeo apresentando aos colegas seu desenho, nomeando cada membro da 

família e explorando as características de cada um. 

         

https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8


 

 

Terça-Feira 02/06 

A história da família (História para contação) 

https://oespacoeducar.com.br/wp-content/uploads/2019/04/A-hist%C3%B3ria-da-

fam%C3%ADlia.pdf 

A história da família (Vídeo da história) 

https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc&feature=youtu.be 

 
 

→Sugestão de atividade 2: 
- Realizar um questionário (pesquisa) sobre a família, com as seguintes sugestões de 

questionamentos: 

➢ Quem tem o cabelo mais curto (pequeno)? 

➢ Quem tem o cabelo mais comprido (grande)? 

➢ Quem é mais alto? 

➢ Quem é o mais baixo? 

➢ Quem é mais magro? 

➢ Quem é mais gordo? 

➢ Quem come mais? 

➢ Quem cozinha melhor? 

➢ Quem fala mais alto? 

Entre outros questionamentos que surgirem... 

 

 

 

 

Quarta-feira 03/06 

Nossa família – Mundo Bita (Música) 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 
 

→Sugestão de atividade 3: 
- Agora vamos procurar pela casa um objeto preferido por cada membro da família, 

(exemplo: minha mãe gosta de ler, vou procurar um livro e assim por diante), depois de 

procurar um objeto para cada membro da família, identificar a cor de cada objeto. 

 

 

https://oespacoeducar.com.br/wp-content/uploads/2019/04/A-hist%C3%B3ria-da-fam%C3%ADlia.pdf
https://oespacoeducar.com.br/wp-content/uploads/2019/04/A-hist%C3%B3ria-da-fam%C3%ADlia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


Quinta-feira 04/06 

Família – Titãs (Música) 

https://www.youtube.com/watch?v=NME3l2MvpnM 

 
 

-  Após assistir os vídeos da história ou fazer a contação da história no referido dia que 

está solicitado, conversem sobre a mesma e questione sobre os diferentes tipos de família 

que existem, como são formadas, e outras informações importantes que as histórias, 

vídeos, músicas nós contam, questione seu filho (a) como identifica e caracteriza a sua 

família, explique a importância e a valorização da família, entre outros temas que surgirem  

na conversa. 

→Sugestão de atividade 4: 
- Neste momento vamos realizar uma atividade prática, a proposta é a seguinte vamos 

resgatar uma brincadeira da infância dos nossos pais ou avôs, (alguns exemplos: pega-

pega, esconde-esconde, ovo podre, amarelinha, passa anel...), registe e conte quantas 

vezes repetiram a brincadeira e quantas pessoas participaram da brincadeira. 

 

 

Sexta-feira 05/06 

Dia do Meio ambiente 

A natureza é sua amiga (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=QAmqz-USvXM 

 

A árvore sem folhas (Vídeo de história) 

https://www.youtube.com/watch?v=u9LvPACZQCw 

 
- Após assistir as histórias sobre o meio ambiente, ressaltar a importância do cuidado e 
preservação do meio ambiente, e da importância dele para a nossa saúde. 

 

→Sugestão de atividade 5: 
- No dia 5 de junho comemoramos o dia do meio ambiente, depois de assistir os vídeos 

com as historinhas sobre o tema. Deixo três opções de atividades que podem ser feitas, 

pode optar por uma opção: 

➢ Desenhar um tronco de árvore em uma folha, e após recolher no pátio folhas secas 

ou verdes de árvores caídas no chão e colar no tronco. 

https://www.youtube.com/watch?v=NME3l2MvpnM
https://www.youtube.com/watch?v=QAmqz-USvXM
https://www.youtube.com/watch?v=u9LvPACZQCw


 

 
➢ Criar um brinquedo, suporte, animais, porta trecos, com matérias recicláveis. 

Alguns exemplos nas imagens abaixo. 
 

     
 

 

   
 

➢ Procurar fotos de passeio com a família que tenham paisagem, árvores, rios, plantações... 

quem não tiver fotos pode recortar imagens de revistas e jornais que lembrem o meio 

ambiente. Após fazer um painel com essas fotos ou imagens, e por fim fazer um vídeo 

mostrando o painel, falando uma frase bem bonita sobre o meio ambiente. 

 

 

➢ Querida família, registre esses momentos... compartilhe os momentos no nosso 

grupo, ou quando voltarmos a Profe quer ver as fotinhos!!! Bjos da Profe 



 

#FiquemBem 

#FiqueEmCasa 

 

 


