
        

 

  

Santo André, 01 de abril de 2020. 

 

                                         FÉRIAS EM CASA 

Em tempos de luta pela saúde de todos e com o intuito de estender a quarentena, as férias 
normalmente programadas para julho, chegaram mais cedo. 

Nossa equipe pedagógica pensou com muito carinho em sugestões de brincadeiras, com a 
finalidade de promover a interação e a diversão, além da aprendizagem de uma forma lúdica.  A 
ideia é a de que a família escolha duas atividades por semana (no mínimo) para realizar com a 
criança. 

Sugerimos que a família planeje em sua rotina, um momento para as brincadeiras e que 
desfrutem ao máximo com os pequenos, brincando juntos, desenhando, pintando, cantando, 
dançando, recortando, colando e registrando se possível, com fotos, estes momentos. Vamos 
pensar que apesar da ocasião difícil, podemos e devemos construir com as crianças momentos que 
se transformarão em memórias afetivas.  

Além das propostas de brincadeiras, seguem alguns links  com dicas importantes, para 
complementar a diversão. 

Esperamos que gostem! Recebam o nosso caloroso abraço, fiquem bem e até breve! 

Equipe Pedagógica do Instituto Coração de Jesus  

Vídeos musicais para acesso: 

Gugudada: https://www.youtube.com/watch?v=V3PBSOu9j44  

                      https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4 

Palavra Cantada: https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

                                 https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo 

Mundo Bita: https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc  

                      https://www.youtube.com/watch?v=P7Fb3myaz9g 

                      https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs 

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

Castelo Rá Tim Bum  

Tomando Banho : https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w  

Escovando os dentes: https://www.youtube.com/watch?v=RNfX3mVAIm4 

Página da Acrilex -  Como se divertir em casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=usedkDYzC6s&list=PLXmiQ83PrTpCua6nq-

xqp9_S83v0dLTYO 

https://www.youtube.com/watch?v=V3PBSOu9j44
https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4
https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo
https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc
https://www.youtube.com/watch?v=P7Fb3myaz9g
https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w
https://www.youtube.com/watch?v=RNfX3mVAIm4
https://www.youtube.com/watch?v=usedkDYzC6s&list=PLXmiQ83PrTpCua6nq-xqp9_S83v0dLTYO
https://www.youtube.com/watch?v=usedkDYzC6s&list=PLXmiQ83PrTpCua6nq-xqp9_S83v0dLTYO


        

 

  

Contação de histórias:  Era uma vez....  

           Contar histórias e usar a imaginação com os pequenos é 

maravilhoso e de imensa contribuição para o desenvolvimento da criança, além de proporcionar 

uma forte interação entre os participantes. Aproveitem! 

Sugestão de leitura aos pais: https://www.familia.com.br/para-pais-e-avos-a-contacao-de-

historias-e-o-incentivo-a-leitura/  

Busca por audiolivros - No Google buscar: livro de história infantil online (aparecem vários títulos 

infantis). 

Brincadeiras livres: Propiciar aos pequenos, momentos brincantes com: tampas de panela, 

panela, potes plásticos, colheres de pau, se possível, folhinhas, gravetos, etc. Deixar a criança livre 

para imaginar. 

                                                SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

1) Castelo Inventado 

          "O que cabe num castelo inventado a 4 mãos? Muitos sonhos, um tantinho de invenção, uma 

porção de criatividade, doses generosas de afetividade... Cabe também medo e tudo aquilo que 

não conseguimos falar e entender, apenas sentir. Nunca o faz de conta se fez tão urgente. Brincar 

e (re)inventar para assimilar esses dias de recolhimento. Vamos?!” 

* Castelo feito com caixa de papelão; fantoches feitos com desenhos e prendedores de roupa. 

Por Aline Pinto – Autora do Material Didático Girolhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familia.com.br/para-pais-e-avos-a-contacao-de-historias-e-o-incentivo-a-leitura/
https://www.familia.com.br/para-pais-e-avos-a-contacao-de-historias-e-o-incentivo-a-leitura/


        

 

  

2) Janela da imaginação 

Vamos pintar o vidro da janela! 

É fácil, pegue canetinhas ou tinta guache e solte a imaginação. Dá para improvisar brincadeiras 

como jogo da velha ou mesmo o contorno das mãos. 

3) Caixa de papelão 

Providencie uma caixa de papelão, pode ser de qualquer tamanho, as que encontrar no mercado 

ou caixas de sapatos. 

Se ela for grande, dá para fazer um foguete ou um caminhão, a criança poderá desenhar dentro e 

soltar a imaginação! Se a caixa for pequena é possível  fazer  uma casinha, carrinho, robôs ou 

bonecos. 

4) Pintando as unhas (trabalho com a coordenação motora fina) 

Providenciar o contorno das mãos e das unhas em uma   folha, ou em papelão. Pedir para a criança 

contornar a mão com um riscante (giz, lápis de cor, canetinha) e pintar as unhas. 

 

 

 

 

 

 

5) Barquinho na água 

Faça um barquinho de dobradura com folha de sulfite e deixe a criança pintar ou se preferir faça um 

barquinho com uma rodela de macarrão de piscina, palito e bandeirinha de papel. Coloque o 

barquinho em uma bacia com água e assopre o barquinho para movê-lo. Que tal fazer uma 

competição para ver qual barquinho chegará primeiro! 

 

6) Pescaria de rodelas 

Providencie algo que pareça argolas, como pulseiras. Uma vareta ou palito de sorvete e uma bacia. 

Jogue as argolas em uma bacia com água e deixe a criança pescar as argolas com a vareta! 

 

 

 

 



        

 

  

7) Boneco de bexiga 

Se divirtam criando bonecos 

divertidos de bexiga. 

Vocês precisarão de:  

 Bexigas coloridas 

 Farinha de trigo 

 Caneta permanente 

 Lã 

 Funil 

Encha e esvazie a bexiga várias vezes, depois com o auxílio do 

funil despeje a quantidade de farinha que desejar para o 

tamanho do seu boneco. Decore criando rostinhos divertidos e 

os cabelos com lã. Escolha um nome para ele e use a 

imaginação e se divirta brincando. 

 

 

8) Desfile de moda 

Que tal abrir o seu guarda roupa, escolher diferentes 

peças e criar looks que nunca usou antes? Abuse da 

sua imaginação. Depois imagine uma passarela e 

desfile fazendo poses e mostre para a sua família. 

Chame todos para entrar na brincadeira. Será demais! 

 

 

 

9) Corrida de obstáculos em casa 

Sabia que é possível brincar de ser aventureiro dentro de 

casa? Tente atravessar debaixo da mesa, ir sentando nas 

cadeiras enfileiradas sem tocar os pés no chão, pule uma 

montanha de almofadas e tente  desviar do caminho repleto 

de panelas sem encostar em nenhuma. Vale montar o circuito 

que puder e imaginar em uma competição de tempo 

cronometrado. 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

10) Brinque de jardinagem e plantação 

 

Vamos plantar algo? Pode ser uma plantinha pequena, 

pode ser uma árvore, uma pequena hortinha em casa seria 

o máximo,  pode ser até um feijão no algodão. Escolha o 

que e onde plantar e mãos na terra! 

 

 

 

 

 

 

11) Caça aos ovos 

A Páscoa chegou!  

E o coelhinho passou pela sua casa e deixou algumas surpresinhas para vocês. Famílias vejam 

como usar um fio de barbante como trilha para uma aventura. As crianças, vendadas, seguem o fio, 

encontram as pistas e executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha (mas funciona para 

uma criança só, também). Observem o vídeo que mostra a brincadeira em área externa, e que pode 

ser perfeitamente adaptado para ambiente interno. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-4ZqZFdq5w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-4ZqZFdq5w


        

 

  

12) Formas Geométricas 

As formas geométricas podem ser ensinadas de diversas formas e 
trabalhadas como uma interessante atividade para educação infantil. 

Você pode pedir para que as crianças desenhem, criem animais ou objetos através das formas. 

 

            

      

 

13) Carimbos om legumes 

Uma boa maneira de incentivar uma alimentação saudável entre as crianças é fazer com que elas 
identifiquem os alimentos. Que tal fazer isso com carimbos? 

Para isso, encontramos uma atividade que consiste em fazer carimbos usando frutas, legumes e 
verduras. Pode ser um primeiro passo para uma criança que não come vegetais, saber o nome de 
cada um deles. Antes de começar, mostre cada uma das frutas e vegetais para as crianças. É 
bem comum que elas saibam e já conheçam cada um dos alimentos. 

Faça algumas perguntas sobre o gosto, cor, formato, conforme você for mostrando cada um 
deles. 

Outra forma de fazer esta introdução é você ir dando dicas sobre cada uma das frutas e vegetais, 
assim as crianças vão ficar super curiosas na atividade. 



        

 

  

                

Obs. Se você não tiver tintas na sua casa, você pode fazer tinta natural. Segue algumas receitinhas. 

Tintas Caseiras 

Separamos uma receita simples e rápida para você aprender como fazer tinta caseira. Confira: 

Ingredientes: 

 2 colheres de açúcar 
 meia colher (pequena) de sal 
 meia xícara de amido de milho 
 2 xícaras de água 
 diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos poucos, sempre 
mexendo. 

2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 

3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais cremosa, igual a da tinta 
guache, desligue e deixe esfriar. 

4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou suco em pó em um 
recipiente. 

Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido!  

 

 



        

 

  

14) Bichinhos Coloridos 

Você pode brincar com a criança e ensiná-la a montar seus animais favoritos. Ela também poderá 
utilizá-los na decoração da sua casa e deixar seu quarto muito divertido.  

   

15) Atividade com Nomes 

Para o aprendizado das letras e o nome, é importante que as crianças se divirtam. Este aprendizado 
pode ser facilitado, incentivando às crianças o aprendizado da leitura e escrita de seus nomes. 
Procuramos diversas maneiras diferentes de brincar com as crianças de forma que usando letras 
de diversas formas e com diversos objetos para compor nomes. 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

16) Atividades com Colagem 

As atividades com colagens não precisam necessariamente serem realizadas com objetivos 
estéticos, pode ser uma arte livre e abstrata, para deixar as crianças interagirem com o material 
utilizado. 

Além de ser um ótimo passa tempo para as crianças, as atividades de colagem são uma ótima 
oportunidade para as crianças desenvolverem também a criatividade. 

Você pode utilizar materiais como algodão, papel crepom, palitos de fósforo, serragem, sementes 
de feijão e milho, barbantes, lã e o que mais vier à sua cabeça. 

As atividades de colagem estimular a coordenação motora, a identificação das cores e muito mais. 
É importante que você use somente materiais que não ofereçam riscos às crianças, como uma cola 
de boa qualidade, não usar tesoura com pontas e não deixar que as crianças coloquem nenhum 
dos materiais na boca. 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

 

17) Brinquedos com materiais recicláveis 

As garrafas pet muitas vezes são descartadas e acabam indo para o lixo, sem a destinação correta. 
Mas elas podem ter muitas utilidades, podendo ser utilizadas para atividades educativas e para 
atividades para divertir as crianças. 

 Muitas das brincadeiras e ideias de reaproveitamento e reciclagem podem ser feitas em casa 
também, então veja todas as ideias para reciclar as garrafas pet. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

 

 

Infantil III -  Atividade de Férias de Inglês 

Como vimos as shapes e a arte japonesa das dobraduras nos ajuda muito a entender essas 

formas que tal montar 2 ou 3 dobraduras diferentes e expor num quadro de forma bem bonita? Pode 

ser um coração, uma pipa ou um barco... Pesquise na internet junto com seus pais algumas 

dobraduras que goste escolha no mínimo 2 e tente realizar seguindo o passo a passo. Seguem 

algumas dicas de onde encontrar nos links abaixo: 

Links 

https://br.pinterest.com/pin/676806650223295385/ 

http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2013/01/dobraduras-de-a-z-para-

educacao-infantil.html 

Um recadinho: Não precisa nem fazer com papel colorido não. Pode ser  feito em folha sulfite e 

deixar sua imaginação para colorir da forma que quiser.  

 

A big kiss and enjoy your vacation!!! 

Teacher Ana 

 

 

                    Olha como ficou a da Teacher…  

 

https://br.pinterest.com/pin/676806650223295385/
http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2013/01/dobraduras-de-a-z-para-educacao-infantil.html
http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2013/01/dobraduras-de-a-z-para-educacao-infantil.html

