
 

Olá Famílias,  

Precisamos ficar em casa, pelo nosso bem e pelo bem comum, sugerimos então alguns vídeos com histórias 

selecionadas que podem e devem ser assistidas e reassistidas. Enviamos também sites com sugestões de 

brincadeiras e atividades e as páginas da apostila de tarefas de Língua Portuguesa e Matemática que está 

em casa. Sugerimos que sigam o cronograma de tarefas, organizando uma nova rotina de acordo as 

possibilidades de vocês. Esperamos que este tempo passe logo e em breve estaremos juntos novamente.  

Abraços         Equipe da Educação Infantil e 1° ano 

 

1- Nesse site há uma série de livros infantis que cabe na bolsa, no bolso e até na palma da mão: fica 

dentro do celular. Assim, dá para ler para uma criança em qualquer momento – ITAÚ digital: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/ 

 

2- Vídeos do youtube com contadora de histórias e músicas. Vejam! 

Música: proteção contra gripe – turma da Mônica 

ttps://www.youtube.com/watch?v=oz4sCrpvCBA 

História Contada: “Heitor Leitor” de João Batista Araújo e Oliveira – Fafa conta 

https://www.youtube.com/watch?v=UPFr5z1Voxk 

História Contada: “Gigantossauro” de Gilda de Aquino – Fafa Conta 

https://www.youtube.com/watch?v=m5z8078hZTs 

História em vídeo: “A grande fábrica de palavras” de Agnes de Lestrade e Valeria Docampo 

https://www.youtube.com/watch?v=yHcNd44acHM 

 

3- Site com sugestões para brincadeiras/atividades divididas por idades.  

 https://www.tempojunto.com/ 

 

4- Sugestão de jogos para computador:  

ATENÇÃO: para alguns jogos vocês precisarão ativar o FLASH PLAYER no navegador para jogar.  

MATEMÁTICA 

https://br.ixl.com/math/1-ano/some-os-dobros 

https://br.ixl.com/math/1-ano/contagem-em-um-quadro-de-centenas 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 https://www.jogos360.com.br/cocorico_o_jogo_das_palavras.html 

http://www.escolagames.com.br/jogos/medio/?q=lingua-portuguesa 

ATENÇÃO são vários jogos:  Clicar em fácil, médio ou difícil.  Há possibilidade de ouvir histórias neste site também. 
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5-  Tarefas a serem realizadas na apostila: 

18/3 – português página 15 

19/3 – matemática página 14 

20/3 - português página 16 

21/3 - matemática página 13 

22/3 - português página 14 

23/3 - matemática página 15 

24/3 - português página 17 

25/3 - matemática página 16 

26/3 - português página 18 

27/3 - matemática página 17 

 

 


