
 
 

 

 

Olá Famílias de Grupo I,  

Estamos enviando novas 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... As 

crianças estão sempre atentas e aprendem a todo o momento, não somente com atividade direcionadas, mas 

sim no dia-a-dia da família, com a vida prática, brincando livre, interagindo com os pais e irmãos, explorando 

os objetos da casa. Então, para além das sugestões feitas abaixo, propomos que as famílias usem esse 

momento para se conectar com as crianças, sem pressa, tirando proveito da situação. E quando tudo voltar 

ao que era antes, lembraremos desses momentos com carinho! 

 Abraços 

         Equipe da Educação Infantil e 1° ano 

1- Sugestões de musicas de boa qualidade para ouvirem e verem juntos: 

“A hora do banho”-  Mundo de Kaboo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eo8-LHGtNaI 

“Imitando os Bichos” - Palavra Cantada: 

              https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

             “Lavando as mãos” – Palavra Cantada: 

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

“My Happy song” – Super Sinple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbOHl1mmYk 

2- Sugestões para brincadeiras/atividades com objetos diversos: 

- Soltas bolhas de sabão; 

- Tomar café da manhã na cama; 

- Transferir água de um recipiente para o outro (para ficar mais atrativo, coloque corante ou gelatina para a 

água ficar colorida); 

- Plantar feijão na casca de ovo; 

- Fazer macarrão de massinha com espremedor de alho; 

- Recolher materiais na natureza (gravetos, pedras e folhas) e usar a imaginação para criar com seus filhos. 

Ideias: fazer uma coroa com folhas recolhidas no jardim de casa; decorar pedras com tinta, barbante ou lã; 

fazer varinhas mágicas com os gravetos; 

https://www.youtube.com/watch?v=eo8-LHGtNaI
https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=ufbOHl1mmYk


 
 

 

               

- Decorar bexigas com desenhos divertidos; 

- Brincar de pescaria de tampinhas com peneira. Você vai precisar de dois recipientes, tampinhas de diferentes 

objetos e cores variadas, peneira de cozinha e água; 

 

- Fazer fantoches com meias e encenar histórias divertidas; 

- Ver álbum de fotografia da família, atuais e antigos, contar para seu filho(a) fatos da sua infância conforme 

forem olhando as fotos; 

3- Alguns sites, aplicativos e editoras disponibilizaram obras literárias para serem baixadas 

gratuitamente. Confiram os livros disponíveis nos seguintes links: 

http://oportunidades.brinquebook.com.br/fiqueemcasa 

      Link para ler juntos através de um guia virtual com atividades e conteúdos da Editora Brinque Book : 

              www.bamboleio.com.br 

Durante o período da quarentena, o aplicativo pago que funciona como uma biblioteca digital de 

literatura infantil disponibilizou um mês de acesso gratuito para todas as famílias. 

http://oportunidades.brinquebook.com.br/fiqueemcasa
http://www.bamboleio.com.br/


 
 

 

www.storylineonline.net 

Este projeto compila livros infantis em inglês, sobretudo clássicos da literatura dos Estados Unidos, 

narrados por vozes famosas. Há a possibilidade de incluir legendas em português. 

www.euleioparaumacrianca.com.br 

Sem precisar preencher qualquer cadastro, a plataforma on-line do Itaú reúne 13 livros infantis para 

serem lidos no celular ou no computador. 

 

http://www.storylineonline.net/
http://www.euleioparaumacrianca.com.br/

