
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 um site e sugestões de 

brincadeiras e atividades. Sugerimos que façam as atividades e leituras aos poucos, 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. 

 

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 

Contação de história: Pedro e o Lobo - contos tradicionais. Fafa conta  

https://www.youtube.com/watch?v=99bUZSLLtyM  

Contação de história: Menina Bonita do laço de fita de Ana Maria Machado - Fafa conta 

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

Contação de história: Bruxa, bruxa venha a minha festa de Arden Druce – Fafa conta 

https://www.youtube.com/watch?v=pQiJwo0w2Y4 

Contação de história: O Grúfalo de Julia Donaldson – Fafa conta 

https://www.youtube.com/watch?v=f61tsJRYjfU&t=78s 

Contação de história: O gato do mato e o cachorro do morro de Ana Maria Machado – Fafa conta. 

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

 

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

 https://www.tempojunto.com/ 

 

4- Sugestão de site para brincadeiras/atividades para Coordenação motora fina: 

 

 Rasgar papeis de diferentes texturas e criar uma arte para entregar para a profa. 

 Fazer colar com macarrão cru furadinho usando barbante. 
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  Tirando leite da vaca. Fure os dedos de uma luva de borracha com uma agulha (tarefa de um 

adulto). Encha a luva com água e deixe o aluno espremer com força como se estivessem fazendo a 

ordenha de uma vaca. 

 Porca e parafuso. Rosquear uma porca num parafuso é tarefa fácil para um adulto, mas para uma 
criança de 2 ou 3 anos é um desafio e tanto! 

 Pinça. Exercite a concentração e a coordenação motora fina da criança pedindo para ela pegar 

grãos de feijão com uma pinça.  

 Pinça: usando um pegador de macarrão e bolinhas de papel amassadas. A criança deverá colocar as 

bolinhas em um cesto usando o pegador de macarrão.  

 Pinça: colocar pregadores de roupa ao redor de uma bacia. Determinar um número de pregadores 

e marcar tempo. Desafio colocar todos na borda em um tempo curto.  

 Fazer um colar usando barbante e canudos cortados. A criança deverá cortar os canudos usando 

tesoura antes de fazer o colar. 

 Abotoar e desabotoar “botões” de uma camisa da mamãe. 

 Abrir e fechar zíper de seu moletom da escola; 

 Separar objetos pequenos por cores. Trabalhar o movimento pinça fina com o dedo indicador e 

polegar. Agrupar por cores, formatos, etc. A criança poderá somar cada conta atribuindo valor para 

cada conta: de 100, 200, 1000, etc. 

 Trabalhar força dos dedos indicador e polegar (abrir/fechar o pregador de roupa) para pegar 

algodão. 

 Pegar uma boa quantidade de grãos crus (feijão, milho ou lentilha) e estimar a quantidade. Anotar. 

Ir contando um a um e com os dedos em movimento de pinça colocar cada grão em um pote. 

Verificar se a estimativa foi aproximada. 

 Uma lata fechada de metal e muitos elásticos. A criança precisará colocar vários elásticos ao redor 

da lata, usando os dedos das mãos na posição de pinça. 

 Para fazer e comer: usando um pedaço de massinha no centro de um prato, espete dois palitos de 

churrasco. Compre cereais redondos, com o centro vazado. Colocar os cereais em cada palito. 

Depois de colocar todos os cereais comê-los.  

 Furar uma tampa da caixa de leite (tipo leite “Ninho”) e colocar vários palitos de sorvete pelo 

buraco. Segurar os palitos usando movimento de pinça. 

 Colocar em duas bacias vários parafusos e roscas (cada bacia com um item respectivo). A criança 

deverá descobrir os pares e rosquear até o final usando o movimento de pinça. 

 Fazer pintura usando um conta gotas já utilizado. Trazer a arte para compartilhar com a turma. 

 

 


