
 
 

 

 

Olá Famílias de Agrupada,  

Mais uma semana inicia-se e trazemos novas sugestões de atividades para vocês!  Sugerimos a leitura do 

livro “ O Grande Rabanete” de Tatiana Belinky e depois que assistam o vídeo da contação da mesma história 

em inglês.  Divirtam-se com as músicas do grupo “Palavra Cantada”, são de excelente qualidade!  

Reforçamos  o acesso ao Play Kids com atividades lúdicas, jogos, vídeos, filmes...e  não deixem de brincar 

com toda a família com o jogo dos sons, será muito divertido! Para finalizar,  mais uma atividade do 

programa “Ludie” para vocês!  Aproveitem muito as novas sugestões, que foram escolhidas e pensadas para 

vocês com muito carinho! 

    Abraços         Equipe da Educação Infantil e 1° ano 

 

    Links para verem juntos a história:  

- “O Grande Rabanete” de Tatiana Belinky: 

em português (neste você precisará ler para seu filho) 

https://pt.slideshare.net/cesarvarejao/o-grande-rabanete-52732420 

em inglês (neste vocês podem ver juntos) 

https://youyu.be/BTs5XctxU54 

 

 

1- Links para assistir músicas e cantar juntos: 
“Quando eu era um peixinho” – Palavra Cantada 

              https://www.youtube.com/watch?v=RpMrpRPZ0Zs 

           Menina Moleca – Palavra Cantada  

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

 
 

2- Acesso ao Play kids:  
Aplicativo com atividades lúdicas, jogos, vídeos e filmes para celular ou tablets. O SAS fez 
uma parceria com o aplicativo PlayKids e disponibilizará por 90 dias para as Escolas 
parceiras, o uso gratuito do aplicativo. Para ter acesso a todas as atividades do aplicativo, 
deve-se entrar por esse link que disponibilizamos (aplicativo disponível apenas para celulares 
e tablets).  
- Link do aplicativo:  

Https://playkids.com/resgate/sas?utm_source=304278&utm_campaign=sas 

 

3- Brincadeira com sons: 40 sons naturais e humanizados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf9as2VNdwc 

 

4- Atividades do “Programa Ludie” nosso parceiro, para trabalhar o sócio-emocional: 

 Atividades para serem feitas com a família, para cuidar das emoções nesse momento.   
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Episódio 5: "Arte no museu". Neste episódio a turminha descobre que dá para encontrar diversão no mundo 

da Arte. Criatividade, comunicação não verbal dos sentimentos e consciência social são objetivos deste 

episódio.  

https://youtu.be/RTFDfyUxpPQ 

Episódio 6: "Ansiedade" .  Como reconhecer e administrar a ansiedade neste período de quarentena. Toda a 

turminha irá ajuda Laura a reconhecer e administrar sua ansiedade buscando estratégias para acalmar-se. 

https://youtu.be/l9_jHhuuu-w 
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