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Semana 1 e 2
Objetivos:
➔ Coordenação Motora Fina
➔ Coordenação Motora Ampla
➔ Leitura
➔ Artes
➔ Música

Weeks 1 and 2
Goals:
➔ Fine Motor Skills
➔ Gross Motor Skills
➔ Reading
➔ Arts
➔ Music

Queridos Pais, 

A fim de dar continuidade ao processo de aprendizagem durante esses dias de 
fechamento obrigatório da escola, desenvolvemos atividades com base no nosso dia a 
dia na Affinity Arts.
Não há a necessidade de fazer todas as atividades, ‘Don’t panic!’ 
Obs.: todas as atividades devem ser desenvolvidas com a ajuda de um adulto.
Que seja um momento especial de aprendizado e muita diversão. Aproveitem!

*********************************

Dear Parents,

In order to continue the learning process during these mandatory school closing days, 
we developed activities based on our day-to-day activities at Affinity Arts.
There is no need to do all the activities, ‘Don’t panic!’
Note: all activities must be carried out with the help of an adult.
May it be a special moment of learning and lots of fun. Enjoy!



Coordenação Motora Fina/Fine Motor Skills

Coordenação 
Motora Fina

1

Descrição: Desenhe uma pessoa em uma 
folha de papel. Pegue papel colorido e ajude 
a criança a cortar em tiras para ilustrar o 
cabelo. Cole em seguida na cabeça do 
desenho e recorte o cabelo no formato que 
desejar.

Description: Draw a person on a sheet of 
paper. Take colored paper and help the child 
cut into strips to illustrate the hair. Then glue 
on the head and cut the hair into the shape 
you want.

Coordenação 
Motora Fina

2

Descrição: Desenhe um par de tênis para 
criança. Com auxílio de um palito de 
churrasco faça os furos para alinhavar o 
cadarço ou barbante (use fita crepe para 
fazer a ponta e facilitar a entrada).

Description: Design a pair of sneakers for 
your child. With the help of a barbecue stick, 
drill the holes to pass through with shoelace 
or string of your choice.
*rap masking tape at the tip of the string to 
make it easier.

Coordenação 
Motora Fina

3

Descrição:  Desenhe um zig zag em uma 
folha de papel e cole pedaços de papéis 
coloridos cortados pela criança.

Description: Draw a zig zag on a sheet of 
paper and glue pieces of colored paper cut 
by the child.



Coordenação Motora Ampla/Gross Motor Skills

Coordenação 
Motora Ampla

1

Descrição: Escreva uma letra em cada copo 
de plástico com canetinha. Alinhe os copos 
em uma fileira no chão. Fique de frente para 
os copos com a bola na frente da criança. 
Fale em voz alta uma letra  e a criança 
chutará a bola em direção ao copo com a 
letra.

Description: Write a letter on each plastic 
cup with permanent marker.  Line the cups 
up in a row on the floor. Stand facing the 
cups with the ball in front of the child. Call 
out a letter and the child will  kick the ball 
towards the cups.

Coordenação 
Motora Ampla

2

Descrição: Utilizando fita crepe trace no 
chão diferentes tipos linhas. Exemplos: zig 
zag; linha reta;pontilhado; ondulado,etc. E 
comecem a brincar! 

Description: Using masking tape  trace 
different types of lines on the floor. 
Examples: zig zag; straight line; dashed; 
wavy, etc. And start playing!

Coordenação 
Motora Ampla

3

Descrição: Pegue uma caixa de papelão e 
decore da forma que criança desejar. Faça 
um furo do tamanho da bola que será 
utilizada e brinque tentando passar a bola 
pelo furo. 

Description: Get cardboard box and 
decorate it the way your child wants. Make 
a hole the size of the ball that will be used.  
Try to pass the ball through the hole.



Leitura/Reading
Quantificação Numérica/Numerical Quantification

Leitura 1

Clark the shark
Descrição: Clark ama a vida - 
mas quando seu entusiasmo é 
demais para seus amigos, a 
professora de Clark, a sra. 
Inkydink, ajuda-o a descobrir 
uma maneira de amenizar isso. 

Description: Clark loves life – but 
when his enthusiasm is too much 
for his friends, Clark’s teacher, 
Mrs. Inkydink, helps him figure 
out a way to tone it down. 

Leitura 2

The Rainbow Fish
Descrição: The Rainbow Fish é 
um livro sobre um belo peixe que 
encontra amizade e felicidade 
quando aprende a compartilhar.

Description:The Rainbow Fish is 
a book about a beautiful fish who 
finds friendship and happiness 
when he learns to share.

Leitura 3

Strega Nona Descrição: Strega Nona - "Vovó 
Bruxa" - é a fonte de poções, 
curas, magia e conforto em sua 
cidade calabresa. Seu pote de 
macarrão mágico sempre cheio é 
especialmente intrigante para o 
faminto Big Anthony.

Description: Strega Nona – 
"Grandma Witch"–is the source 
for potions, cures, magic and 
comfort in her Calabrian town. 
Her magical ever-full pasta pot is 
especially intriguing to hungry Big 
Anthony. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgZRMptA0Lk
https://www.youtube.com/watch?v=r9mryuEKkKc
https://www.youtube.com/watch?v=PGVXwMX0e5w


Artes/Arts

Artes 1

Descrição:Faça o formato de 
uma casa para seu filho usando 
papel A4, depois deixe a criança 
ilustrar através de desenho e 
pintura o que mais gosta de fazer 
com sua família.

Description: Make the shape of 
a house for your child using A4 
paper, then let the child illustrate 
through drawing and painting 
what they most like to do with 
their family.

Artes 2

Descrição: Pegue 2 rolos de 
papel higiênico, pinte-o de 
qualquer cor e decore-o usando 
adesivos, fitas ou até desenhos. 
Cole as duas partes e amarre 
uma corda em cada lado. Leve 
seu filho para a janela e deixe a 
imaginação começar.

Description: Take 2 toilet paper 
rolls and paint it any color, then 
decorate it using stickers, tapes 
or even drawing pictures. Glue 
the 2 parts together and tie a 
string to each side. Take  your 
child to the window and let the 
imagination begin.

Artes 3

Descrição: Escreva o alfabeto e 
os números de 1-5 para o(a) 
seu(sua) filho(a) e, em seguida, 
com um cotonete e tinta peça 
para ele(a) traçar o formato das 
letras. Pode também fazer o 
nome da criança.

Description: Write the alphabet 
and numbers 1-5 for your child, 
and then with a cotton swab and 
paint have them trace the shape 
of the letters. (You can also do it 
with the child's name).



Artes/Arts

Arts 4

Descrição:
Dê ao seu(sua) filho(a) um copo 
de papel e peça para ele(a) 
decorá-lo desenhando, pintando, 
utilizando adesivos ou qualquer 
outra coisa que você tenha em 
casa. Em seguida, corte o fundo 
do copo e de um balão e prenda 
a parte aberta do balão no fundo 
do copo. Faça bolas de papel ou 
use pompons e deixe a diversão 
começar.

Description: Give your child a 
paper cup and have he/her 
decorate it by drawing, painting it, 
decorating with sticker or 
anything else you have at home. 
Then, cut the bottom of the cup 
and of a balloon out, then tape 
the open part of the balloon to the 
bottom of the cup. Make paper 
balls or use pom poms and let the 
fun begin.













Música / Music

Clique nos links abaixo:
Click on the links below:

Solfejo

Bom dia com alegria!

Open and Shut

Eu tenho uma casinha

Safety First!

Old MacDonald had a Farm / Seu Lobato

Sopa do Neném

Wash your Hands

Outras sugestões:

ABC
Patti Labelle Sings The Alphabet

The Alphabet With Elmo and India Arie

Instrumentos musicais 
Pedro e o Lobo

Disney's Fantasia (1940)

Hora de dormir
Andrea Bocelli's Lullabye To Elmo

https://youtu.be/0bCPFKG9m5I
https://youtu.be/g0Tbk_Gp9Vw
https://youtu.be/WAB_ctQjXWs
https://youtu.be/z_DRgqhGnyg
https://youtu.be/D7sEWbQtO4s
https://youtu.be/b7Zv5n_45GM
https://youtu.be/QuvraZougeo
https://youtu.be/MqhFF5egV4g
https://www.youtube.com/watch?v=G0hYxuDav0g
https://www.youtube.com/watch?v=ML8IL77gQ3k
https://www.youtube.com/watch?v=ggRJRSJvFTA
https://www.youtube.com/watch?v=r7gLlIv4ito
https://www.youtube.com/watch?v=5BDVvB7Xx1w

