
 

 

Nos dias de hoje, em um cotidiano sempre agitado, mal dá para 
passar um tempo de qualidade com a família, não é mesmo? 

Contudo, mesmo na agitação do dia a dia, o lazer em família deve estar 
no calendário de todas as pessoas, ainda que seja em um período curto da 
semana. Afinal, o tirar um tempinho para ficar com nossos familiares traz 

diversos benefícios para todos os membros da família, 
especialmente para as crianças. 

 
 

       
 
PROPOSTA 

 Apresentamos uma lista de atividades para ser realizadas em família, faça uma reunião 
familiar e escolha uma para cada dia da semana. 

 O registro das atividades deve ser feito por fotos, vídeos, depoimentos ou relatórios no 
caderno do aluno. 

 Fazer a devolutiva de pelo menos 02 atividades para a professora. 

Público-alvo: 
Comunidade escolar das instituições: 
CMEI Gabriel Marchesi, Marcelo Camelo, 
Eugênio Gama e Maria Sessa Stamato. 
 
Período: 
03 a 07 de agosto 
 
Objetivo Geral: 
Fortalecer o vínculo familiar e contribuir 
para o desenvolvimento afetivo e social 
da criança. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de atividades a serem realizadas do dia 03 a 07 de agosto (ESCOLHA UMA PARA CADA 

DIA DA SEMANA). 

1. Escolha uma trilha sonora divertida e faça um concurso de dança ou simplesmente 
dancem juntos. 

2. Façam competição de aviões de papel. Quem consegue jogar mais longe? 
3. Escrevam cartinhas para outras pessoas da família, como vovôs e titias. 
4. Faça algum experimento científico. Na Internet você encontra muitas opções fáceis de se 

fazer em casa com as crianças. 
5. Aprendam uma coreografia ou façam um teatro em família. 
6. Façam uma noite cultural onde as crianças façam uma exposição de arte. 
7. Façam uma foto da família como nos tempos antigos. 
8. Tente tocar instrumentos musicais. 
9. Aprendam mágicas e preparem um show em sua casa. 
10.  Façam um piquenique no quintal de sua casa.  
11.  Façam um campeonato de sucos. 
12.  Festa do pijama em família. 
13.  Jogos de tabuleiro. 
14. Leia uma história para seu filho, caprichando nas vozes dos personagens! 
15.  Brinquem de Salão de beleza - Que tal pegar acessórios de cabelo, escova e criar 

penteados? Pode ser no cabelo da criança, dos pais ou até nos bonecos! A dica aqui é fazer 
fotos para registrar as criações, inclusive com caretas e poses. 

16.  Façam uma CABANINHA com lençol, cobertas, almofadas e o que mais a criança precisar 
na construção da sua cabana! 

17.   Assistam ao pôr-do-sol e depois olhem as estrelas no céu. Falem sobre as belas obras do 
Criador. 

18.  Subam em uma árvore e conversem sobre a natureza. 
19.  Cozinhem juntos (um bolo, pão, biscoito…). 
20.  Brinquem de esconde-esconde. 
21.  Façam uma oração juntos. (TODOS OS DIAS DA SEMANA). 


