
 

INFANTIL IV 

Devido à suspensão das aulas escolares, seguem algumas sugestões de 

atividades que irão auxiliar o trabalho pedagógico em sala de aula e fomentar o 

desenvolvimento das crianças. 

 

Livros de Histórias 

 Editora Brinque Book (trabalhar personagens e reconto oral); 

 Editora Companhia das Letrinhas. 

 

Sugestões de histórias on-line: 

Instagram 

 @camila.genaro, todos os dias às 15h terá uma leitura ou conto de uma 

história. 

YouTube 

 Varal de histórias; 

 Dani Bassi; 

 Contação de Histórias do Quintal da Cultura. 

 

Atividades 

 Montar quebra-cabeça do nome próprio (recortar as letras do nome em revistas 

ou jornais e montar o nome); 

 Construir com letras móveis o nome próprio da criança; 

 Recortar papéis diversos para desenvolver a coordenação motora fina 

(tesoura, rasgar, colar e amassar); 

 Realizar pintura espontânea (giz de cera, tinta guache, lápis de cor e aquarela); 

 Imprimir desenhos para colorir; 

 Brincar com massinha, argila, biscuit, slime; 

 Realizar receitas culinárias junto com os seus filhos; 

 

Jogos 

 Boliche; 

 Lince; 

 Quebra-cabeça; 



 Jogo da memória; 

 Cara a cara; 

 Jogos de encaixe; 

 Pega-pega; 

 Esconde-esconde; 

 Amarelinha; 

 Batata-quente; 

 

 

Sugestões de canais musicais no YouTube: 

 

O Grupo Triii surgiu em 2008 com o encontro de três pessoas que têm três 

coisas em comum: a amizade, a identificação musical e a fascinação por crianças. ... 

GT: Grupo Triii porque é um trio e cada integrante é um "i"!!! 

# Playlist Grupo triii 

https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60&list=PLcQtNK-

HTJcGmH7IcVdeS2BLrUUurdD6a  

 

Barbatuques é um grupo brasileiro de percussão corporal. Criado em 1995 pelo 

músico paulistano Fernando Barba, o grupo Barbatuques é formado por 14 

integrantes que propõem, sobretudo, fazer música a partir do batuque com o próprio 

corpo, como palmas, batidas no peito, estalos com os dedos e a boca, assobios e 

sapateados, resultando ritmos do samba ao rap. Além disso, mostra o resultado da 

coletividade e da brasilidade como tema. As expressões orgânica e corporal mostram 

o desenvolvimento de linguagens cênicas e visuais com projeções de imagens 

e coreografias. 

# Playlist BARBATUQUES 

https://www.youtube.com/watch?v=wTJpQYBe2pY&list=PLiLZqS9doyU90pzB5QvvVE

S-u8mezN_yC    

 

Palavra Cantada: 

https://www.youtube.com/user/palavracantadatube 

 

Sugestões de sites e aplicativos: 

http://www.csj.g12.br/cursos/educacao-infantil/links-legais-ei/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60&list=PLcQtNK-HTJcGmH7IcVdeS2BLrUUurdD6a
https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60&list=PLcQtNK-HTJcGmH7IcVdeS2BLrUUurdD6a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rap
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreografia
https://www.youtube.com/watch?v=wTJpQYBe2pY&list=PLiLZqS9doyU90pzB5QvvVES-u8mezN_yC
https://www.youtube.com/watch?v=wTJpQYBe2pY&list=PLiLZqS9doyU90pzB5QvvVES-u8mezN_yC
https://www.youtube.com/user/palavracantadatube
http://www.csj.g12.br/cursos/educacao-infantil/links-legais-ei/


 FINGER PAINT 

 PUPPY PRESCHOOL 

 PEPI BATH 

 

 JOY DOODLE 

 

HAIR SALON 2 

 

 JOGOS PARA CRIANÇAS 3 (WOOOW!) 
 

 

 JOGOS PARA CRIANÇAS 4 (WOOOW!) 

 

 SHAPE GURUS 
 

 

 TINY PUZZLE 
 

 



 

 

 

 


