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Propostas para a
#Quarentena 

BRINCAR 

DENTRO DE CASA



Brincar de cabana é muito divertido pode ser

na sala no quarto ou até mesmo na cozinha.

Use lençóis, cobertores, tecidos ou o que

estiver a disposição.

E quando pronta dá para brincar com

brinquedos, ler livros ou fazer brincadeiras

que vocês já conhecem.

Que tal os adultos resgatarem as

brincadeiras que faziam quando criança para

ensinar aos pequenos?

MÃOS A OBRA E USE A IMAGINAÇÃO

PARA BRINCAR E CONSTRUIR LAÇOS

AFETIVOS!

CABANA

Fonte: Imagem  Manuela e sua Prima Kerolin brincando de Cabana 
dentro de casa - Creche Creche Campo



BRINCADEIRA COM CAIXA

QUE TAL BRINCAR COM CAIXAS?

Pegue caixas de diferentes tamanhos e

deixe que as crianças usem a imaginação

para brincar, empilhando-as, brincando de

empurrar como carrinho dentro ou fora da

caixa, ou até mesmo brincando de se

esconder.

ESSA BRINCADEIRA É SINAL DE 

DIVERSÃO!

Imagem: Heloá brincando em casa-Creche Educamais Jacareí 



HORA DE BRINCAR 

Imagem: 

Creche Maria José de A. Cappelli

Você pode pegar objetos da cozinha,

como tampas de potes, potes plásticos,

conchas, colher de pau, prendedores de

roupa e colocar no chão e propor:

--Vamos fazer uma brincadeira?

Com certeza os pequenos

surpreenderão e inventarão brincadeiras

super divertidas e criativas!

Podemos brincar com potes de várias

formas:

Empilhá-los;

Encaixá-los

Com ou sem tampas;

Com ou sem água.



QUE TAL CRIAR UM LABIRINTO EM CASA.

As crianças gostam de desafios.

Crie um percurso para os pequenos,

usando fitas, pedaços de tecidos ou os

próprios móveis que tiver em casa.

Pode propor andar em pé,

engatinhando ou até conduzir os

brinquedos com as mãos para passar

no obstáculo.

USE A IMAGINAÇÃO E DIVIRTA-SE!

LABIRINTO OU CIRCUITO COM OBSTÁCULOS

Imagem:João Pedro brincando de 

labirinto em casa- Creche Jardim 

Colônia

Felipe brincando de circuito em casa 

Creche Geraldinha de Oliveira



Nesse momento em casa aproveite

para criar materiais e brincadeiras com

os pequenos.

Construir uma pista de carros com

sucata pode ser legal e significativo

para eles.

Aproveite os materiais que já tenha

para criar a pista e seus obstáculos.

Pode usar materiais recicláveis,

elementos da natureza e tudo o que

tiver a disposição.

Selecione materiais que não coloque

em risco a segurança dos pequenos.

PISTA DE CARRINHOS 

Imagem: Théo brincando com a pista de carrinhos feita pela 

mamãe-Creche Geraldinha de Oliveira
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BRINCAR 

FORA DE CASA 



VAMOS BRINCAR FORA DE CASA

Aproveite o quintal ou um espaço ao ar

livre e deixe que as crianças brinquem

com objetos de casa como bacias, potes,

colheres, concha, funil, peneira entre

outros.

Para completar a brincadeira pode

também oferecer farinha de milho ou

fubá para eles explorarem as

possibilidades e tudo o que a criatividade

deles permitir.

Obs: Farinha de Trigo só é recomendada

para brincar molhada com água.

Otávio Mendonça- Creche Maria Julia de Araujo Schevano



BRINCANDO COM CAPUCHETA

VAMOS CONSTRUIR UMA CAPUCHETA!

Pegue papel de caderno velho ou

outro do mesmo tamanho e linha,

dobre o papel faça um furinho e

amarre a linha. PRONTO!

Agora é só ir para área externa para

brincar e experimentar os movimentos

e a ação do vento.

IMAGEM: Shophia – Creche lar São José



As brincadeiras com água se tornam

uma ótima alternativa para as crianças

pequenas, e ainda pode ser um

momento de relaxamento.

Aproveite os dias quentes para dar

banho nas bonecas e nos brinquedos.

Também da para “encher potinhos”,

“brincar de afunda”, “não afunda” e

“explorar tudo” o que brincar com a

água possa permitir.

DIVIRTAM-SE!

BRINCADEIRAS COM ÁGUA

Imagem: Creche Igarapés



Essa brincadeira é bem simples e dá

para ser feita com as mãos, levando e

trazendo de uma pessoa para outra,

pode-se usar também um balde ou

caixa de papelão para o pequeno jogar

a bola dentro e deixar a brincadeira

ainda mais divertida.

VAMOS BRINCAR DE BOLA?
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BOLHAS DE SABÃO

Escolha um local com piso não 
escorregadio para brincar. O adulto sempre 

terá que ficar perto da criança.

INGREDIENTES

– 250ml de Água

– 100ml Detergente

– 2 colheres (chá) de Açúcar

Misture o açúcar e a água com uma colher, após

Junte o detergente e misture.

Prontinho, agora o sabão está pronto para se

transformar em lindas bolas coloridas! Fica melhor

fazer a mistura no dia anterior.

As crianças adoram brincar com

bolhas de sabão, que tal se divertir

com essa brincadeira.

Para brincar vocês podem utilizar os mais

variados objetos para fazer suas bolhas

(garrafa pet, peneiras, talheres vazados entre

outros).

FONTE: Imagens Google
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DICAS de MÚSICAS



VAMOS REMAR

Sentados no chão, um diante do outro, com

as pernas esticadas e um pouco

entreabertas. Fazendo sempre movimento

para frente, para trás. Podemos seguir um

ritmo determinado para os movimentos, por

exemplo, ao som de uma música :

VAMOS IMITAR O MARINHEIRO! 

Fonte de Pesquisa: Livro Ciranda Cultural

150 jogos para estimulação infantil.

Jorge Batllori e Victor Escandell

MARINHEIRO

Ô MARINHEIRO, MARINHEIRO

MARINHEIRO SÓ,

O QUE TE ENSINOU A NADAR,

MARINHEIRO SÓ,

OU FOI O TOMBO DO NAVIO, MARINHEIRO 

SÓ, 

OU FOI O BALANÇO DO MAR,

MARINHEIRO SÓ



Música: Cabeça, ombro, joelho e pé

Através da Música, Cabeça, ombro, joelho e

pé, as crianças podem aprender a identificar

as partes básicas do corpo (boca, braços,

pernas, orelha, nariz, pés, cabeça, olhos...) e

ainda movimentar o corpinho.

Dance junto com o pequeno estimulando-os

nos movimentos .

HORA DE SE MOVIMENTAR! 

VAMOS MEXER O CORPINHO!

https://www.youtube.com/watch?v=1xg_CUqGVYk
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CABEÇA,OMBRO, JOELHO E PÉ

JOELHO E PÉ (2X)

OLHOS, OUVIDOS,BOCA E NARIZ

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ

JOELHO E PÉ...

https://www.youtube.com/watch?v=1xg_CUqGVYk


Créditos: Professora Daiane, interagindo 

com o grupo de pais da Creche Igarapés.

SEU LOBATO TINHA UM SITÍO IA,IA, Ô!

E NESSE SITÍO TINHA UM PATO, IA IA , Ô!

ERA QUÁ, QUÁ, QUÁ PRA CÁ! ERA QUÁ,

QUÁ, QUÁ PRA LÁ! ERA QUÁ, QUÁ, QUÁ

PRA TODO LADO, IA, IA Ô!

SEU LOBATO TINHA UM SÍTIO, IA, IA, Ô!

E NESSE SÍTIO TINHA...

• Cante a Música do seu Lobato e utilize

sons dos animais e gestos como galopar,

imitar um cavalo, uma vaquinha...

• Também da para procurar em

livros/revistas imagens de animais do

Sítio do Seu Lobato para brincar com as

crianças.

VAMOS IMITAR OS SONS DOS ANIMAIS!



Música Lagarta Comilona

Shauan Bencks

Nhoc Nhoc Nhoc come muito a lagarta

Nhoc Nhoc Nhoc come muito a lagarta  

Vai ficando grande, vai ficando enorme 

Vai ficando imensa e gigante a lagarta 

Depois vai morar em seu casulo  

Uma asa pra lá 

Uma asa pra cá 

Virou uma borboleta 

Voa, voa, voa, voa borboleta 

Voa, voa, voa, voa borboleta.

LINK:https://www.youtube.com/watch?v=U897zsmt

LTU&t=17s

VAMOS CANTAR!

Imagem: Creche Maria José de A. Cappelli

https://www.youtube.com/watch?v=U897zsmtLTU&t=17s


Pula Peixe e Sapo 
Prof. Shauan Bencks

A música traz gestos a serem

compartilhados durante os movimentos.

VAMOS CANTAR E FAZER GESTOS!

https://www.youtube.com/watch?v=BgXJcHgMn70

https://www.youtube.com/watch?v=BgXJcHgMn70
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EXPLORAR E CRIAR
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VAMOS PINTAR?

Em um pote pequeno coloque um pouquinho

de água e deixe os pequenos explorarem

pintando paredes, chão, portas, janelas entre

outras possibilidades. Pode-se usar as

mãos e outros materiais como escova de

dentes velhas, escova de lavar roupa,

rolinhos de espuma,esponjas ou galhos com

folhas.

A brincadeira é simples e divertida!

PINTURA COM ÁGUA 
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ESCAVAÇÃO NA GELATINA

Você vai precisar de:

•Gelatina em pó.

•Água.

•Brinquedinhos de plástico que você possa

“enterrar” na gelatina.

Prepare a gelatina seguindo as instruções da

embalagem e derrame sobre os brinquedos

num recipiente adequado. Espere a gelatina

endurecer e pronto. Deixe os pequenos

explorarem.

Pode-se fazer a mesma proposta congelando

os brinquedos em potes com água. Assim, fica

mais difícil!

MÃOS  À OBRAS!
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AQUI NÃO FALTAM SUGESTÕES:

1- Massinha de Modelar

Receita: 

1 xícara de sal

4 xícaras de farinha de trigo

1 xícara e meia de água

3 colheres de sopa de óleo

Corante alimentício ou Tang

Misture a farinha e o sal e em seguida adicione 

a água e o óleo. Misture tudo. Por último 

coloque o corante alimentício ou o suco.

Obs: Após brincar guarde na geladeira em saco 

plástico.

MASSINHA

Imagem: Helena fazendo massinha em casa- Creche Brasil Japão



DELICIOSA BRINCADEIRA COM CORES, 

EXPLORAÇÃO E MUITA DIVERSÃO.

TINTAS COMESTÍVEIS

A ideia de incluir as crianças na cozinha e

fazer do momento da preparação da comida

um delicioso tempo junto é tão boa .

Mais que tal incluir de um jeito diferente.

Fazendo tintas comestíveis de farinha,

gelatina, vegetais , frutas.

Sugestão:Tinta de Gelatina

Você vai precisar de gelatina e água.

Misture e está pronta

Tinta Farinha de Trigo

1 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de sal

1 Xícara (chá) de água

Corante de alimentos líquido (cores 

desejadas). Misture e está pronta

Imagem: Nicollas Gabriel explorando tinta de gelatina

Creche Lar São José
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HISTÓRIAS



Dicas para as famílias de como contar

Histórias para bebês e crianças bem

pequenas.

Disponível em :

COMO CONTAR HISTÓRIA?

https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U

ou

https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U


Fonte: Google imagens

QUE TAL?

FAZER UMA CABANA COM LENÇOL E 

CONTAR UMA HISTÓRIA, UTILIZANDO AS VOZES 

DOS ANIMAIS?

OU...

QUEM SABE BRINCAR DE IMITAR OS

ANIMAIS DA HISTÓRIA?

VALE TUDO...ANDAR COMO UM GATO, 

SALTAR COMO UM COELHO, RASTEJAR 

COMO UMA COBRA...

BRINQUE COM A FAMÍLIA TODA.

VAI SER SUPER DIVERTIDO!

DICA DE LEITURA

https://www.youtube.com/watch?v=NBbICffDAEQ&t=314s

Sugestão de Imagens de animais e seus sons:

https://www.youtube.com/watch?v=NBbICffDAEQ&t=314s


?

DICA DE HISTÓRIA

https://www.youtube.com/watch?v=PecxHQb1qV0

ou

CRÉDITOS: Canal Varal de histórias 

SERÁ QUE O SAPO TEM BOCA GRANDE?

Para descobrir, Assista o vídeo da história:

A BOCA DO SAPO

https://www.youtube.com/watch?v=PecxHQb1qV0


LIVRO: ERA UMA VEZ UM GATO XADREZ

Imagem: Creche Maria José de A. Cappelli

Que tal preparar um ambiente para

contação de história.

Com tapete no chão, almofadas ou uma

cabana.

Entre no site abaixo e escute a história

do Gato Xadrez.:

SITE:
https://www.youtube.com/watch?v=yt1Gfay
_HX4

https://www.youtube.com/watch?v=yt1Gfay_HX4


Vamos ouvir uma história divertida!

Para ser um momento ainda mais

divertido pode-se utilizar recursos,

como cabanas, feitas de lençol ou

guarda chuva.

Link para ouvir a história: 
https://www.youtube.com/watch?v=lwOLn
chEfKk

Link para ver o livro: 
https://www.youtube.com/watch?v=b6y2p
gqmhgw

A CASA SONOLENTA

https://www.youtube.com/watch?v=lwOLnchEfKk
https://www.youtube.com/watch?v=b6y2pgqmhgw

