
APRENDER BRINCANDO 
 

AULA PÚBLICA  - É quarentena? E o que tem para fazer? 
 

 

reportagem  Vamos ao zoológico? 

LINK  11 zoológicos e oceanários online e em tempo real para ver com as crianças              
durante a quarentena 

Imagine observar em tempo real o que alguns pandas está fazendo lá na China? Tem tigres, 
flamingos, pinguins e girafas. è só entrar no link e descobrir. Apesar dos zoológicos estarem 
fechados, muitas instituições oferecem câmeras com visualização ao vivo de seus animais. 

 

VÍDEO  Atividades Educativas para Crianças de 3 a 5 anos para fazer na quarentena 
LINK  http://youtube.com/watch?v=vrhT2VC3ImU 

2 idéias de atividades educativas para fazer com crianças de 3 a 5 anos. São atividades para coordenação 
motora fina e atividade sensorial. Que também a criança aprenderá cores.  

 

REDE 
SOCIAL 

Instagram da Professora Tamara 

LINK  https://instagram.com/prof_tamara?igshid=1fz1w1zftj916  

Vale a pena visitar, é cheio de coisas legais para aproveitar o tempo enquanto estamos 
trancados em casa e depois que nos liberarmos também. A prof Tamara é super criativa e 
essa página merece ser seguida. 

 

VÍDEO  Brincadeiras para fazer com as crianças na quarentena 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=_d2xYgsJoZM 

Aprenda a fazer brinquedos utilizando material reciclável. 

 

LIVROS  Livros infantis  

LINK  http://www.escolagames.com.br/livros/ 

No site Escola Games, além de jogos, tem vários livros infantis disponíveis para as crianças 
desfrutarem da literatura em casa. O legal é que tem duas opções “leia para mim” e “eu 
mesmo leio” assim as crianças pequenas podem ouvir as histórias sem precisar da ajuda de 
um adulto.  
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áudios  Uma coleção de Histórias Infantis 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=XUzQVpVaRgE&list=PL20A010A00A392A9D 

Playlist de histórias infantis de autores brasileiros. A coleção TAba vinha em disquinhos 

de vinil e contava diversas histórias infantis de autores consagrados da nossa literatura. 

Temos Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Joel Rufino dos Santos, Sonia Robatto entre outros. 

Tudo isso com muita música brasileira também. Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa e 

Nara Leão estão nos premiando com belíssima interpretações. Apenas áudio como nos 

disquinhos originais. 

 

Vídeo  Mundo Bita - Nossa Casa 
LINK  https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo 

Pense: qual é o lugar de minha casa que eu mais gosto de ficar nestes tempos de 

quarentena? Pensou... Como você está cuidando deste espaço? Está organizado?  Pode 

fazer alguma coisa para deixá-lo melhor? Aproveite, convide um familiar e faça. 

 

Assunto  Mãos na massa: Assim vamos aprender a fazer uma massinha caseira com suco 
em pó 

Vídeo 
Como Fazer Massinha de Modelar Play Doh com Suco em Pó  

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=v1OZ5wCYPAE 

 

Assunto  Como brincar com a massinha caseira: 

Vídeo  Brincando de Massinha Parte 1 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=PTBDdsrs-xw 
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