
 
 

 

 

Olá Famílias,  

Estamos enviando sugestões de novas atividades para que vocês façam durante esta semana. 

Sugerimos sites com brincadeiras que possam ser feitas em casa e atividades interessantes com 

objetos, tintas... ah!   e “lives” com contação de histórias, com horários marcados. As crianças 

nesta idade, gostam muito de explorar movimentos e fazem imitações das ações dos adultos, como 

embalar um bebê, dirigir carros, etc. Então para além das propostas feitas abaixo, explorem juntos 

a imaginação e as possibilidades dos objetos que vocês possuem em casa: uma vassoura pode 

virar um cavalo, um paninho de enxugar pratos o cobertor da boneca. Esperamos que o tempo de 

vocês juntos seja de qualidade e alegria nestes dias! 

.  

    Abraços         Equipe da Educação Infantil e 1° ano 

 

1- Sugestões para brincadeiras/atividades divididas por idades.  

https://www.tempojunto.com/ 

 

2- Sugestões para brincadeiras/atividades com objetos diversos: 

- Esconder objetos em massinha de modelar e depois achar com os dedos em movimento de pinça; 

 

 

- Pintar com tinta guache, usar os dedos, mãos e pés para fazer figuras com tinta; 

- Brincar na cozinha com as crianças e pedir a ajuda deles na montagem dos pratos. Biscoitinhos 

são sempre uma boa ideia. Com dedos em posição de pinça, eles podem confeitá-los; 

https://www.tempojunto.com/


 
 

 

 

- Inventar histórias curtas entre os familiares: dramatizar criando personagens e figurinos. 

- Cantar juntos, inventar formas de acompanhar uma música fazendo percussão com o corpo ou 

objetos; 

- Dançar, criar coreografias; 

- Brincar de plantação, usando sementes e vegetais utilizados na própria alimentação da família: 

plantem em um vasinho ou garrafa pet cortada ao meio; 

- Criar chocalhos com diferentes potes. Vocês podem colocar dentro deles milho de pipoca, areia, 

água com glitter, grãos de feijão, arroz, ou o que mais a imaginação permitir; 

- Se estiver calor, aproveite e encha a forminha de gelo de tinta aquarela e água (pode também ser 

utilizado suco em pó ou gelatina). Faça cores variadas, espere congelar, desenforme e comece e 

pintar; 

 

- Planejar um acampamento dentro de casa: um simples lençol pendurado em um fio de barbante e 

uma lanterna já fazem um acampamento super divertido; 

- Fazer piquenique com bonecos:  transforme a hora do lanche da tarde num gostoso piquenique. 

Coloque uma toalha no chão da sala mesmo e arrume um lanchinho, os convidados serão os 

familiares e os bonecos e bichinhos de pelúcia favoritos; 



 
 

 

- A gaveta da cozinha: a ideia é que você pegue tudo o que há de diferente nela, até mesmo o que 

você nunca imaginou que pudesse servir, para compor um espaço para seu filho! Organize os 

materiais de maneira esteticamente bonita e delimite a área na qual a criança vai brincar para que a 

exploração não vire bagunça (sugestão: use um lençol ou toalha). Quando você tem mais de um 

filho, você pode delimitar também o lugar de cada um deles, usando sousplats, por exemplo. Você 

pode oferecer somente utensílios de cozinha para uma exploração livre ou pode acrescentar algum 

elemento: massinha, farinha, fubá, água ( fonte: Aurora Educação) 

 

 

3- Lives com contação de histórias nos horários descritos. Nestes é necessário instagram para 

acesso. Vejam! 

https://www.instagram.com/fafaconta/ 

Fafá Conta –comandado pela atriz Flávia Scherner, a Fafá! Às segundas, quartas e sextas 

às 10h30 e às terças e quintas às 16h30 

https://www.instagram.com/maequele/ 

Mãe que lê - com a escritora de livros infantis Emília Nuñez! Diariamente às 11h 

https://www.instagram.com/carollevy/ 

Carol Levy - com a cantora e contadora de histórias Carol. Diariamente às 11h30 

https://www.instagram.com/marinabastoshistorias/ 

Marina Bastos. Diariamente às 12h30 

https://www.instagram.com/camila.genaro/ 

Camila Genaro - a contadora de história e apresentadora de TV vai ler um livro ou contar 

uma história escolhida pelas crianças previamente. Diariamente às 15h 

https://www.instagram.com/marianebigio/ 

Marina Bigio - a cantora e escritora Marina convida os pequenos para pocket shows, 

sessões de histórias e oficinas online e ao vivo. Diariamente às 18h 
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