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Nesse vídeo, eu vou ter dar dicas de atividade 

para você fazer no primeiro dia de aula das 

crianças.

Vou te mostrar como adaptar a mesma 

atividade para as aulas on-line, presencial, 

remota ou híbrida.



Distribua uma sacola de papel para 

todos os seus alunos no primeiro 

dia de aula e coloque uma pequena  

anotação:



Instruções:

•Encha esta bolsa com 4 coisas ou objetos que dizem algo 

sobre você. (apenas 4 coisas, nem mais, nem menos)

•Todos os seus objetos tem que caber nesta bolsa.

•Decore a bolsa se desejar!

•Traga a bolsa de volta amanhã e esteja pronto para 

compartilhar com a classe.



No dia seguinte,  deixe que cada 

criança fale sobre os objetos que 

ela escolheu.



Como você vai fazer essa 

atividade  com os alunos que 

estão nas aulas remotas?

Você pode pedir para os responsáveis desenhar 

uma sacola e a criança irá desenhar dentro 

dessa sacola. 



Deixe seus alunos escreverem ou desenharem 

seus desejos e esperanças para o ano letivo 

seguinte. O que eles querem aprender neste 

ano letivo? Em seguida, coloque tudo na 

cápsula do tempo e enterre em algum lugar 

seguro sob a terra. Você também pode colocar 

uma foto divertida da aula nele.



Como você vai fazer essa 

atividade  com os alunos que 

estão nas aulas on-line?
A primeira parte da atividade vai ser feita 

durante sua aula on-line. Quando for para 

enterrar a cápsula você vai pedir a colaboração 

dos pais na realização da atividade.



Como você vai fazer essa 

atividade com os alunos que 

estão nas aulas remotas?

Vai sugerir aos pais que faça essa atividade 

com a criança e que te mande fotos.



Todo mundo adora M&M's. Além de comê-los, 

você também pode usá-los para uma divertida 

aula de volta às aulas. Divida os M&M's em 

algumas xícaras e compartilhe-os com seus 

alunos. Os alunos devem escolher um M&M's

com os olhos vendados e contar uma história 

ou responder à pergunta. Cada cor representa 

sua própria história.



Nos digam

Vermelho: algo sobre ontem

Laranja: algo que você faz bem

Amarelo: algo sobre sua infância

Azul: algo que você aprendeu na semana passada

Marrom : algo que você não pode viver sem

Verde: algo que você assiste ou ouve

Ah, mais uma coisa ... 



É claro que os alunos podem 

comer os M&M's depois de 

terminar a pergunta. Adivinha 

quem será o professor mais 

popular este ano?



Como você vai fazer essa 

atividade  com os alunos que 

estão on-line?

Você vai pedir previamente para os pais separarem 

um pacote de M&M's e alguns copos. Quando for o 

dia da sua aula on-line, você vai  ministrar a 

brincadeira como se fosse de forma presencial.



Como você vai fazer essa 

atividade  com os alunos que 

estão de forma remota?

Você vai sugerir aos pais a realizarem essa 

atividade com as crianças em casa, seguindo o 

passo a passo.



Para conhecer seus alunos, você pode 

fazer-lhes perguntas malucas. Faça 

cartões divertidos e deixe-os escolher 

um. Eles têm que responder à pergunta 

“você prefere ...?”.



Aqui estão alguns exemplos:

• Você prefere comer passas todos os dias ou comer ervilhas?

• Você prefere comer uma salada ou fígado?

• Você tomaria banho ou duche?

• Você prefere comer chocolate ou bolinhos?

• Você prefere adotar um gato ou um cachorro?

• Você prefere usar chinelos ou tênis?

• Você prefere ter uma piscina ou um cavalo?

• Você prefere andar de elefante ou girafa?

E assim por diante.



Como você vai fazer essa 

atividade com os alunos que 

estão on-line?

Você pode fazer da mesma forma presencial.



Como você vai fazer essa 

atividade com os alunos que 

estão em ensino remoto?

Você pode gravar os áudios e mandar no grupo. A 

criança deverá mandar um áudio com as respostas.



:

Use um jogo de memória para 

ajudar você e seus alunos a 

acompanhar todos os novos nomes.



Crie dois cartões:

1)um cartão com os rostos 

2)um segundo cartão com os nomes de todos

Agora deixe os alunos combinarem os nomes com 

os rostos. Você também pode participar!



Como você vai fazer essa 

atividade  com os alunos que 

estão on-line?

Você pode disponibilizar as duas cartelas para os 

responsáveis e quando for a sua aula on-line você 

joga com as crianças.



Como você vai fazer essa 

atividade com os alunos que 

estão em aulas remotas?

Você pode disponibilizar as duas cartelas para os 

responsáveis e pedir para eles jogarem com as 

crianças e enviarem um vídeo ou foto.



E ai você gostou das dicas? Então deixa seu 

like , se inscreva no canal e compartilhe 

esse vídeo.


