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sugestões de
atividades,
livros, desenhos
animados e
filmes para
assistir durante
a Quarentena
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L

Mouk

ZooMoo Kids, 11:30, 13:30 e 17:15
TV Escola, 9:00 e 14:30
Mouk e Chavapa viajam o mundo todo
em suas bicicletas. Do Brasil ao Japão,
os dois descobrem um mundo cheio de
vida, costumes e tradições. A cada
viagem, eles percebem as diferenças
entre as pessoas e as regiões que
visitam e entendem que o melhor jeito
de aproveitar a diversidade cultural do
planeta é mantendo a cabeça e o
coração abertos.

L

Doutora Brinquedos

Disney Junior, 12:00, 16:15 e 19:00
Disponível no YouTube
A série narra o dia a dia de uma menina
de seis anos chamada Dottie, que sonha
em ser médica como a mãe. Quando ela
coloca seu estetoscópio, algo mágico
acontece: seus brinquedos ganham vida
e ela se torna a Doutora Brinquedos,
capaz de curar qualquer boneca, bicho
de pelúcia ou carrinho. O desenho
enaltece a importância da família e de
saber
apreciar
e
respeitar
as
diversidades e diferenças.

L

Charlie, o entrevistador de coisas
Discovery Kids, 15:00
Disponível no YouTube

Dos mesmos criadores de “Show da
Luna!”, "Charlie, o Entrevistador de
Coisas" tem o formato de um talk show.
O apresentador é um carneiro e os
convidados são coisas como o guardachuva, o relógio e o pão. Charlie faz
perguntas bem interessantes, como
“será que o despertador já perdeu a
hora?” ou “por que o apito é tão
mandão?”. Ele entra no mundo das
crianças e mostra a importância de ser
curioso.

L

Diário de Pilar

Nat Geo Kids, 8:45, 17:30 e 19:00
Pilar é uma garota de 10 anos que
possui
uma
sede
gigante
pelo
conhecimento! A menina herdou de seu
avô uma rede mágica, e com essa rede
ela pode viajar o mundo todo em locais
e épocas diferentes. Junto de seu
melhor amigo Breno e do gato Samba,
ela viverá incríveis aventuras pelo
mundo e pela história. A série é
baseada nos livros de Flávia Lins e
Silva.

L

Quem foi? - A Série
Netflix

"Quem foi?" é uma série de comédia
besteirol com tema de história que
conta a trajetória de líderes, inovadores
e figuras históricas no contexto das
crianças de hoje. Os quadros exibidos
misturam uma cenas com atores reais,
curtas de animação, improvisações,
esboços, apresentações musicais e
participações especiais de convidados.
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L

Minúsculos

Consultar disponibilidade
Os
restos
abandonados
de
um
piquenique causam uma Guerra entre
duas tribos de formigas, as vermelhas e
as pretas. Uma jovem e corajosa
joaninha se envolve sem querer na
batalha, e faz amizade com Mandible,
uma formiga preta. Juntos, os dois
começam a traçar um plano para salvar
o formigueiro do ataque das formigas
vermelhas.

L

Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
Disponível no YouTube

Cebolinha e Cascão tinham um novo
plano para roubar Sansão, o coelho de
pelúcia da Mônica. Como sempre, o
plano falha e Mônica persegue os dois
até o laboratório do Franjinha, onde
este trabalhava em uma máquina do
tempo. Sem querer, Mônica atira Sansão
contra a máquina, que entra em pane.
Franjinha conta que se não for
consertada, o tempo deixará de fluir e
tudo será congelado.

L

A canção do mar

Disponível para alugar no YouTube
Filmes (R$9,90)
A animação é inspirada em uma lenda
tradicional dos povos escocês e irlandês
sobre os selkies, pessoas com poderes
mágicos que se transformam em focas.
Na história, a pequena Saoirse se
descobre como uma das últimas da
espécie e tem como tarefa ajudar
criaturas marinhas que estão em perigo.

L

O Menino Maluquinho
Disponível no YouTube

No final dos anos 1960, o Menino
Maluquinho (ninguém sabe o nome dele)
é um garoto normal, feliz e bem cuidado
por sua família que, enquanto aproveita
a infância brincando na rua com a
turma, observa o mundo que o cerca e
aprende a lidar com a vida.

L

Up - Altas Aventuras
Disponível na Netflix

O Sr. Carl Fredricksen tem 78 anos e
está prestes a perder sua casa. Após um
incidente, ele é forçado a ir para um lar
para idosos. Para evitar que isto
aconteça, ele põe balões em sua casa
para que ela levante voo. Carl quer
viajar para uma floresta na América do
Sul, mas descobre que um problema
embarcou junto: Russell, um escoteiro
de 8 anos que estava em sua varanda.
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Brinquedos reciclados
As crianças adoram fazer seus próprios
brinquedos, e dá pra fazer bastante
coisa com materiais reciclados que
temos em casa. A blogueira Estefi
Machado
ensina
a
fazer
vários
brinquedos com objetos do dia a dia,
tesoura, cola e canetinha. Você pode
baixar o e-book dela no link que
disponibilizamos no final da Agenda.

Fonte: www.estefimachado.com.br

Meditação
A meditação é uma prática milenar
vinda da Ásia que consiste em repousar
o corpo e aquietar a mente para
alcançar o relaxamento. Todos podem
se beneficiar desse momento, desde
crianças pequenas até idosos. Quando
praticada regularmente, a meditação
traz benefícios como: melhora da
concentração, melhora do sono e
relaxamento físico e mental. O pessoal
do Yoga com Histórias (TV Rá Tim Bum,
YouTube) ensina a fazer isso de maneira
lúdica e atrativa às crianças.

Fonte: www.yogacomhistorias.com.br

Adedonha
Esse popular jogo de palavras é muito
bom para as crianças aumentarem o
vocabulário e treinarem a escrita.
Conforme forem melhorando, você pode
propor categorias mais específicas: a
categoria “animais”, por exemplo, pode
se desdobrar em “insetos”, “mamíferos”
ou “pássaros”. Confira a seguir algumas
categorias e possíveis derivações delas:
Nomes
- nomes próprios (Maria, Pedro)
- nomes de bichos de estimação (Rex,
Belinha, Louro)
- nomes de pessoas da família
Comidas
- frutas
- legumes
- doces
Artistas
- atores e atrizes
- cantores e músicos
- bandas

Reunimos alguns materiais
para te ajudar a passar o
tempo! Temos desenhos
para colorir, livros e outras
atividades, inclusive para a
Educação Infantil.
É só copiar o link abaixo no
seu navegador e baixar o
que achar mais legal!

http://tiny.cc/nb5imz

essas são as sugestões
da DCULT para você
passar o tempo durante
a quarentena
siga a gente para ver
mais ;)
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