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ATIVIDADES VÍDEOAULA 
 
Nossa atividade de hoje é 
atividade física. 
Ação do programa saúde 
na escola. 
Irei deixar um vídeo para 
as crianças assistirem, 
depois irei pedir para os 
pais fazer algum exercício 
com a criança, de acordo 
com a sua idade, deixarei 
algumas imagens. 
 
 
OBJETIVO: 
 
•Melhorar a flexibilidade. 
•Fortalecer os músculos. 
•Coordenação motora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍDEOAULA 
 
Pote da calma/ garrafa 
sensorial. 
Hoje iremos construir um 
pote da calma, uma 
garrafa sensorial. 
É possível fazer uma serie 
de potes com cores e 
efeitos para se inspirar. 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
•Desenvolver a 
coordenação motora. 
•Percepção visual, sonora 
e tátil. 
•Ajuda a criança a relaxar 
enquanto se distrai 
manuseando o pote e 
observando o que tem 
dentro. 
 

VÍDEOAULA 
 
Massagem shantalla. 
Ir com a criança para um 
lugar tranquilo, podendo 
colocar uma música baixa 
e tranquila. 
Fazer massagem no 
corpinho a criança e ir 
falando as partes do 
corpo (pé, mão, braço, 
perna). 
 
 
 
0BJETIVO: 
 
•Participar do cuidado do 
corpo. 
•Sensações, movimentos, 
emoções, bem estar. 
 

VÍDEOAULA 
 
A aula de hoje será 
administrada pela tia 
Misia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 

VÍDEOAULA 
 
Hoje vamos fazer bexiga 
sensorial. 
Para fazer, basta encher 
uma garrafa pet de 500 
ml até a metade com 
farinha. Depois, é só 
encher a bexiga e segurar 
sua boca com um 
prendedor, por exemplo, 
para que o ar não saia. Aí, 
é só colocar a farinha 
dentro da bexiga (prenda-
a na boca da garrafa e 
despeje o conteúdo) e 
fazer um nó. 
 
 
OBJETIVO: 
 •De forma lúdica, os 
pequenos aprendem a 
trabalhar a imaginação, a 
coordenação motora e o 
lado artístico para criar 
brincadeiras. 
•auxilia na motricidade. 



 
 
 
 
 
 
 
 

•podem ser usados para 
a estimulação tátil, como 
também para a 
percepção visual de 
cores, formas, tamanho e 
peso. 
 

 


