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Eixão do lazer

“O brincar é a mais alta forma de pesquisa”.

ALBERT EINSTEIN



POSSIBILIDADE SINOPSE

TROLLS – DIAS DE 
FESTA

https://youtu.be/x3KIo3Lcdrk

WALL.E

https://youtu.be/W6nafbd61cQ

O EXTRAORDINÁRIO

https://youtu.be/XpBIVqFn6UI

CINE PIPOCA

https://youtu.be/x3KIo3Lcdrk
https://youtu.be/W6nafbd61cQ
https://youtu.be/XpBIVqFn6UI


POSSIBILIDADE SINOPSE

OS CROODS 2

https://youtube.com/shorts/
3kmYcmxu_S0?feature=share

RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO

https://youtu.be/YrBD-uHV5SE

O PEQUENO NICOLAU

https://youtu.be/4BRHf4JnDCE

CINE PIPOCA

https://youtube.com/shorts/3kmYcmxu_S0?feature=share
https://youtube.com/shorts/3kmYcmxu_S0?feature=share
https://youtu.be/YrBD-uHV5SE
https://youtu.be/4BRHf4JnDCE


POSSIBILIDADE SINOPSE

PEQUENOS 
GRANDES HERÓIS

https://youtu.be/YAqqGvxMhME

MATILDA

https://youtu.be/UrJgVqVrufQ

MEU AMIGO 
TOTORO

https://youtu.be/P87chsm7Ap4

CINE PIPOCA

https://youtu.be/YAqqGvxMhME
https://youtu.be/UrJgVqVrufQ
https://youtu.be/P87chsm7Ap4


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

JOGO EDUCATIVO 
ONLINE

(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenário, 

personagens e principais 
acontecimentos.

https://youtu.be/1j3SsvmTGDw

PULA CORDA
(EI01EO06) Interagir com outras 
crianças da mesma faixa etária e 

adultos, adaptando-se ao convívio 
social.

https://youtu.be/ugzbq9rXHr0

COBERTURA 
DIVERTIDA

(EI01CG05) Utilizar os movimentos 
de preensão, encaixe e lançamento, 

ampliando suas possibilidades de 
manuseio de diferentes materiais e 

objetos.

https://youtu.be/NOO1v2hfUbo

PARA SE DIVERTIR

https://youtu.be/1j3SsvmTGDw


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

BRINCADEIRA 
COM SOMBRAS

(EI03CG03) Criar movimentos, 
gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e 

música.

https://youtu.be/JKkhhwcdiOk

JOGO DA 
MEMÓRIA 
CRIATIVO

(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas.

https://youtu.be/AwkpyW9FlQE

CURTA SEU PET
(EI03ET03) Identificar e selecionar 

fontes de informações, para 
responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.

https://youtu.be/o1NnzHA_ieo

PARA SE DIVERTIR

https://youtu.be/JKkhhwcdiOk
https://youtu.be/o1NnzHA_ieo


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

ESCONDE
ESCONDE

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas

https://youtube.com/shorts/mB6d
Q7yjnAE?feature=share

ANDAR DE 
BICICLETA

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas

https://youtube.com/shorts/9AlujR
y10wI?feature=share

AMARELINHA

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas.

https://youtu.be/ddly89G1DdI

PARA SE DIVERTIR

https://youtube.com/shorts/mB6dQ7yjnAE?feature=share


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

JOGO DA DAMA 
PERSONALIZADO

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras

https://youtu.be/9nA1J84F6eE

PESCARIA COM OS 
PÉS

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas.

https://youtu.be/jsT9iQQjTmM

RESPONDA OU 
REPASSA

(EI01CG02) Experimentar as 
possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e desafiantes.

https://youtu.be/zbc2iVZADXg

PARA FAZER EM FAMÍLIA

https://youtu.be/9nA1J84F6eE


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

JOGO DOS 7 ERROS
(EI03ET01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos, 
observando suas propriedades.

https://youtu.be/Td3vIQeGJFI

ESTÁTUA
(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, 

entre outras possibilidades

https://youtu.be/3hA3_Qy0zkM

ACAMPAMENTO
NA SALA

(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes 

de participação e cooperação

https://youtu.be/OcBpRvZtNqA

PARA FAZER EM FAMÍLIA

https://youtu.be/Td3vIQeGJFI


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

JOGO DA VELHA
(EI02EO06) Respeitar regras básicas 

de convívio social nas interações e 
brincadeira

https://youtu.be/xuAUflfY9Sw

ADEDONHA (EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas interações e 

brincadeira

https://youtu.be/TigoYB3bdhA

MIMICA 

(EI03CG03) Criar movimentos, 
gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e 

música.

https://youtu.be/NOZBcSP5lnE

PARA FAZER EM FAMÍLIA

https://youtu.be/xuAUflfY9Sw
https://youtu.be/TigoYB3bdhA
https://youtu.be/NOZBcSP5lnE


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

RECORTE E COLE

(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros.

https://youtu.be/DMDuH7NAUsM

CARIMBO COM 
FOLHAS

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, 
em diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas.

https://youtu.be/pltLPA8kBRE

DESENHO COM PÓ 
DE CAFÉ

(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes 

ao criar objetos tridimensionais.

https://youtu.be/089jqFd1kBE

UM ENCONTRO COM A ARTE

https://youtu.be/DMDuH7NAUsM


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

ESTAMPARIA DA 
NATUREZA

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de 

expressão. 

https://youtu.be/M6eWXtcXIKk

PINTURA COM SAL
(EI03ET02) Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais.

https://youtu.be/3b8vhY6Yris

PINTURA COM 
BOMBRIL

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

https://youtu.be/7Qg4WhTfUCc

UM ENCONTRO COM A ARTE

https://youtu.be/M6eWXtcXIKk


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

UM ENCONTRO 
COM A ARTE 1

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

https://youtu.be/tvxg3AEstuU

UM ENCONTRO 
COM A ARTE 2

(EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais.

https://youtu.be/lf6kH9R6A40

UM ENCONTRO 
COM A ARTE 3

(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes 

ao criar objetos tridimensionais.

https://youtu.be/SZHjjVChN4E

UM ENCONTRO COM A ARTE

https://youtu.be/tvxg3AEstuU


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

PASSEIO AO 
JARDIM BOTÂNICO

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 
responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.

https://youtu.be/8co66iNxrRA

PARQUE OLHOS 
D’ÁGUA

(EI01ET01) Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, temperatura). 

https://youtu.be/jQVUXVPGe6U

PRAÇA DOS 
CRISTAIS

(EI03ET01) Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, 

observando suas propriedades.

https://youtube.com/shorts/O4Hol
90F-T8?feature=share

DE FÉRIAS EM BSB

https://youtu.be/8co66iNxrRA
https://youtu.be/jQVUXVPGe6U
https://youtube.com/shorts/O4Hol90F-T8?feature=share


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

CINE DRIVE-IN (EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 

modos de vida.

https://youtu.be/dOxc9YlLWW8

PLANETÁRIO

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 
responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.

https://youtu.be/mnH_v3wYAn0

NICOLÂNDIA
(EI03ET02) Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais.

https://youtu.be/iRBwmCN-ltE

DE FÉRIAS EM BSB

https://youtu.be/dOxc9YlLWW8
https://youtu.be/mnH_v3wYAn0
https://youtu.be/iRBwmCN-ltE


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

PONTÃO DO 
LAGO SUL

(EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 

modos de vida.

https://youtu.be/tKY2gPtaQg0

CCBB
(EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 

modos de vida.

https://youtu.be/6GddiL9hNiA

EIXÃO DO LAZER

(EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 

modos de vida.

https://youtu.be/hJCbP3J5E28

DE FÉRIAS EM BSB

https://youtu.be/tKY2gPtaQg0
https://youtu.be/6GddiL9hNiA
https://youtu.be/hJCbP3J5E28


POSSIBILIDADE INTENCIONALIDADE DESENVOLVIMENTO

ATELIÊ

QUEBRA CABEÇA 
DAS MEMÓRIAS

(EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 

modos de vida.

https://youtu.be/ohebrk-I_Gw

RED BALLOON

AULA SÍNCRONA 1

(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros.

We are going to have fun exploring
some of the vocabulary words used
through the year and we are going
to talk about vacation. Later, the
students are going to draw their
favorite summer activities.
Vamos nos divertir explorando
alguns vocábulos usados durante o
ano e falaremos sobre as férias. Em
seguida, as crianças farão um
desenho que representa suas
brincadeiras favoritas durante as
férias.

AULAS EXTRAS

https://youtu.be/ohebrk-I_Gw


ATÉ LOGO

Querida criança,

Que ano, eim? Passamos por tantas coisas
juntos. Foram tantos desafios e descobertas. Foi
preciso adaptar tantas coisas, “mexer pauzinhos” e
criar/recriar situações. Mas, certamente foi o seu
carinho o nosso principal combustível.

Cada sorriso e pergunta curiosa fez com que
todas as educadoras se sentissem motivadas e
engajadas em proporcionar momentos cheios de
sentido e experiências, para retribuir cada olhar
brilhante!

Foi realmente incrível estar com você!
Obrigada e ATÉ LOGO!

Deixamos alguns recadinhos para você. Acesse
aos QR- Code para assisti-los.

PROFESSORA GABI
ATELIÊ

https://youtu.be/nK_O3VU-y90

https://youtu.be/nK_O3VU-y90


ATÉ LOGO

Querida criança,

Que ano, eim? Passamos por tantas coisas
juntos. Foram tantos desafios e descobertas. Foi
preciso adaptar tantas coisas, “mexer pauzinhos” e
criar/recriar situações. Mas, certamente foi o seu
carinho o nosso principal combustível.

Cada sorriso e pergunta curiosa fez com que
todas as educadoras se sentissem motivadas e
engajadas em proporcionar momentos cheios de
sentido e experiências, para retribuir cada olhar
brilhante!

Foi realmente incrível estar com você!
Obrigada e ATÉ LOGO!

Deixamos alguns recadinhos para você. Acesse
aos QR- Code para assisti-los.

https://youtu.be/g4hNH4W0_Sk

INFANTIL 4 AM 
PROFESSORA JEANE

https://youtu.be/g4hNH4W0_Sk


ATÉ LOGO

Querida criança,

Que ano, eim? Passamos por tantas coisas
juntos. Foram tantos desafios e descobertas. Foi
preciso adaptar tantas coisas, “mexer pauzinhos” e
criar/recriar situações. Mas, certamente foi o seu
carinho o nosso principal combustível.

Cada sorriso e pergunta curiosa fez com que
todas as educadoras se sentissem motivadas e
engajadas em proporcionar momentos cheios de
sentido e experiências, para retribuir cada olhar
brilhante!

Foi realmente incrível estar com você!
Obrigada e ATÉ LOGO!

Deixamos alguns recadinhos para você. Acesse
aos QR- Code para assisti-los.

INFANTIL 4 BM 
PROFESSORA SELMA

https://youtu.be/BYugxTMq9-w

https://youtu.be/BYugxTMq9-w


ATÉ LOGO

Querida criança,

Que ano, eim? Passamos por tantas coisas
juntos. Foram tantos desafios e descobertas. Foi
preciso adaptar tantas coisas, “mexer pauzinhos” e
criar/recriar situações. Mas, certamente foi o seu
carinho o nosso principal combustível.

Cada sorriso e pergunta curiosa fez com que
todas as educadoras se sentissem motivadas e
engajadas em proporcionar momentos cheios de
sentido e experiências, para retribuir cada olhar
brilhante!

Foi realmente incrível estar com você!
Obrigada e ATÉ LOGO!

Deixamos alguns recadinhos para você. Acesse
aos QR- Code para assisti-los.

https://youtu.be/ojk0zm170kg

INFANTIL 4 AT 
PROFESSORA JULIANA

https://youtu.be/ojk0zm170kg


ATÉ LOGO

Querida criança,

Que ano, eim? Passamos por tantas coisas
juntos. Foram tantos desafios e descobertas. Foi
preciso adaptar tantas coisas, “mexer pauzinhos” e
criar/recriar situações. Mas, certamente foi o seu
carinho o nosso principal combustível.

Cada sorriso e pergunta curiosa fez com que
todas as educadoras se sentissem motivadas e
engajadas em proporcionar momentos cheios de
sentido e experiências, para retribuir cada olhar
brilhante!

Foi realmente incrível estar com você!
Obrigada e ATÉ LOGO!

Deixamos alguns recadinhos para você. Acesse
aos QR- Code para assisti-los.

https://youtu.be/p8VGto6HOiw

INFANTIL 4 BT 
PROFESSORA ANA FLÁVIA

https://youtu.be/p8VGto6HOiw


ATÉ LOGO

Querida criança,

Que ano, eim? Passamos por tantas coisas
juntos. Foram tantos desafios e descobertas. Foi
preciso adaptar tantas coisas, “mexer pauzinhos” e
criar/recriar situações. Mas, certamente foi o seu
carinho o nosso principal combustível.

Cada sorriso e pergunta curiosa fez com que
todas as educadoras se sentissem motivadas e
engajadas em proporcionar momentos cheios de
sentido e experiências, para retribuir cada olhar
brilhante!

Foi realmente incrível estar com você!
Obrigada e ATÉ LOGO!

Deixamos alguns recadinhos para você. Acesse
aos QR- Code para assisti-los.

https://youtu.be/W9YxPEn8Gro

INFANTIL 4 CT 
PROFESSORA ROSÂNGELA

https://youtu.be/W9YxPEn8Gro

