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Ficar em casa pode ser divertido!!!

Preparamos algumas atividades que 
podem ajudar a passar o tempo com 

alegria. Esperamos que você e seu filho
gostem!!!



Neste material colocamos sugestões de atividades 
para fazer em casa, lembrando que:

As atividades são para diversão

É legal perguntar ao seu filho se ele quer fazer as atividades

Incentivar seu filho a brincar com você

Participar das atividades com o seu filho é essencial 

Olhar e conhecer antes de convidar o seu filho, veja se ele consegue 
fazer as atividades

São sugestões, mas  você pode adaptar as nossas ou criar as suas 
atividades.



Dicas de Hoje- Educação Inclusiva– 30/03/2020 – Segunda-feira

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura para a criança Brincar para aprender Oficina de dança Brincadeira Filme

Ler para a criança 
ajuda no 
desenvolvimento da 
linguagem e aumenta 
o repertório.

Sugestões de livros: 
Chapeuzinho 
vermelho adaptado 
para falar sobre 
higiene

http://www.elivros-
gratis.net/elivros-
gratis-infanto-
juvenil.asp

A aprendizagem se dá 
também por meio do 
brincar.

Sugestão:
Encaixe para 
melhorar a 
coordenação motora.

Ideias no link abaixo

https://www.youtube.
com/watch?v=n1bNtc
osSwE

Escolha a música favorita 
de seus filho e dance com 
ele.
Peça a ele pra te ensinar e 
revesse, ensinando-o 
também.
Sugestão:
Dançar

Brincar une as pessoas

Sugestão:
Bolinha de sabão

Sugestão: Procurando 
Neno

Este filme ressalta a 
importância da família 
e os cuidados com os 
filhos.
Gratuito no link abaixo

https://www.youtube.c
om/watch?v=qXj8Y5q2
d38

http://www.elivros-gratis.net/elivros-gratis-infanto-juvenil.asp
https://www.youtube.com/watch?v=n1bNtcosSwE
https://www.youtube.com/watch?v=qXj8Y5q2d38


Dicas de Hoje –educação Inclusiva– 31/03/2020 – Terça-feira

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura com a criança Brincar para aprender Oficina Brincadeira Desenho Livre

Sugestão:
A menina que não precisava 
de óculos
Autor: Alexandre Compart

Receita Culinária
Preparar um alimento com 
a participação da criança

Construir junto
Incentiva a participação de 
todos
Sugestão:
Brinquedo com sucata

Sugestão: Jogo da Velha Desenhar com liberdade 
permite uma expansão do 
conhecimento

PDF - grátis

http://www.institutoelo.org
.br

Ideias no link abaixo:

https://www.youtube.com/
watch?v=pBcRClDj76w&list
=RDpBcRClDj76w&index=1

Ideias no link abaixo:

https://www.youtube.com/
watch?v=UVaUKrr_IO0

Ideias no link abaixo
https://www.youtube.com/
watch?v=yW9Sx2VjCeo

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

Valorize, elogie e incentive 
seu filho a expressar sua 
arte em desenho.

http://www.institutoelo.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=pBcRClDj76w&list=RDpBcRClDj76w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UVaUKrr_IO0
https://www.youtube.com/watch?v=yW9Sx2VjCeo
https://www.youtube.com/watch?v=qhbzpJiYKrA
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