
 

 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

SOM NA CAIXA 

Que tal a família montar uma playlist 
com músicas de diferentes estilos e 
ritmos musicais?  

Se preferirem, podem seguir a minha 
dica que vou deixar no final. 

Convidem todos para explorar a 
playlist com a(s) criança(s) e se 
divertirem dançando, cantando. 
Decidam juntos qual é o melhor 
espaço da casa ou do quintal para 
esse momento, para que todos 
possam se movimentar à vontade e 
se expressarem por meio da dança. 

 

 As músicas são um convite a ouvir, 
sentir e se expressar com o corpo, 
incentivem a(s) criança(s) a encontrar 
a melhor maneira de sentir a música 
e de criar os movimentos que a 
música lhes convida a fazer.  

Ao final, façam uma roda de conversa 

 
 

BRINCADEIRAS 
 

Vocês conhecem a brincadeira 
passe a dança? Pelo nome, o 
que será que ela sugere? Vamos 
brincar? 
 
Funciona assim, convide a 
família para brincar e dançar 
com a criança a partir de uma 
música. O ideal é que todas as 
pessoas da casa brinquem, se 
possível, pois o repertório de 
expressões pode ficar ainda mais 
rico com um número maior de 
participantes.  

A brincadeira consiste em passar 
um passo de dança a frente, 
então, incentivem a criança a 
criar expressões corporais bem 
divertidas com a dança, 
enquanto os outros 
permanecem como estátuas.  

 

 
 

CONTE-ME UMA HISTÓRIA 
 
https://youtu.be/UJ1tnReCF74 

História: O HOMEM QUE 
AMAVA CAIXAS 

 
Gostaram da história? 

 
Imagino que como o homem 
da história, deve ser muito 
divertido criar brinquedos e 
brincadeiras com caixas.  
 
Que tal, os adultos 
conseguirem caixas vazias nos 
armazéns vizinhos e brincarem 
de caixas com a(s) criança(s) 
da sua casa? 
Pode ser assim, disponibilizem 
as caixas de acordo com as 
possibilidades encontradas em 
casa e convidem a(s) criança(s) 
a explorar, criar e brincar com 
elas.  
 
 
 
 
 

 
 

BRINCADEIRAS 
 

Brincadeira do Pano 
Encantado 
 
Vamos lá família! 
Cada um com seu pano na 
mão, pode ser um lenço, 
uma toalha de banho, uma 
toalha de mesa, uma colcha, 
um lençol. 
 
Agora é só acompanhar o 
que a música do vídeo 
manda! 
 
A diversão será garantida e 
com muitas gargalhadas 
gostosas! 
 
Aproveite esse tempo de 
interação e brincadeira com 
a(s) criança(s) e vejam como 
essa troca faz um bem 
danado para todos. 
 
https://youtu.be/_-
S7OYCoWRA 
 

 CINEMINHA 

Preparem a pipoca 

Que hoje é dia de filminho com 
a família! 

 

https://youtu.be/2pAb1i4geFo 

Nível Hard! 

Bom Final de Semana 

 

 

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 



 

 

para contarem sobre as sensações 
corporais que os diferentes ritmos e 
estilos provocaram nela(s) e contem 
para ela(s) as experiências de vocês. 
Vocês verão como essa troca será 
incrível! 
 
Sugestão de Playlist 
 
Rock anos 60 https://youtu.be/ECG-
jn_TQz4 

Baião- 
https://youtu.be/7SxRCcu7O28 

Música Clássica 
https://youtu.be/Ksc7kx8er1U 

Frevo Pernambucano 
https://youtu.be/6XruFqqeq9o 

Samba 
https://youtu.be/ojk9amOaF8E 

Música Indiana 
https://youtu.be/2popuIMrv_M 

Música Infantil 
https://youtu.be/bzC6PqPoaGs 

 

Um participante passa a dança 
para que o outro continue o 
movimento. Proponha que 
façam isso livremente, dançando 
junto à(s) criança(s) no ritmo da 
música ou sugerindo alguns 
passos e movimentos, 
aproveitando esse momento de 
interação e diversão com a 
família. 

Atenção!! 

Antes de começar um adulto irá 
explicar como será a 
brincadeira, juntos, os 
participantes irão escolher a 
música, o local, depois é só 
brincar. 

Divirtam-se! 

https://youtu.be/2d9mqLxYRyU 

https://youtu.be/M3fOhLcGvSY 

Sugestões de danças ↑ 

 

Favoreçam a(s) criança(s) no 
desenvolvimento de suas 
ideias pensando nas 
possibilidades de brincadeiras 
ou brinquedos, mas também 
deixem que as criações surjam 
naturalmente, apoiando a(s) 
criança(s), caso necessitem, na 
construção de um brinquedo, 
por exemplo. Incluam, caso 
tenha em casa, acessórios 
diversos, como fantasias, 
colares, pulseiras, chapéus, 
máscaras, materiais para 
desenho etc., que podem ser 
utilizados pela(s) criança(s) no 
momento da brincadeira, e 
brinquem juntos. 
 
Ah! Uma boa ideia é fazerem 
um filme ou tirarem uma foto 
bem linda e enviarem para a 
escola da(s) criança(s), todos 
ficaram felizes e ainda matarão 
um pouco as saudades. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


