
 

Estimada família,  

Esperamos que apesar de toda esta pandemia, 
estejam em plena harmonia nas vossas casas, com 
muita brincadeira, rotinas e muito muito mimo. 

Divirtam-se com estas propostas! Quando 
retomarmos a nossa rotina, queremos saber todas 
estas novidades! 😉 

 

 

1- EXPLORAR MOLAS DA ROUPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Colocar e retirar as molas 

do alguidar da roupa  

 

 

-Manipular a mola; 
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VAMOS FAZER UMA BANDA! 

 

 

 

 

 

 

 

Afinal não é um alguidar, mas um tambor! 

 

 

 

 

Vocês sabem que muitas vezes os vossos filhos podem ter um 

mundo de brinquedos, mas materiais do dia-a-dia deixam-nos muito 

felizes com as múltiplas funções de um material / objeto. 

 

 

O essencial, é deixar que os pequenotes 

explorem, ouçam, dancem, repitam, sintam 

e que se divirtam muito! 

 

-Agitar de diversas formas 

as molas dentro do alguidar; 

-Reproduzir diversos sons e ritmos; 

-Tocar com a criança de forma 

intercalada e em simultâneo; 

-Tocar ritmos de canções com e 

sem a canção a ser reproduzida ao 

mesmo tempo; 
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2- DIGI-GELATINA 
 

Esta é uma experiência sensorial, ótima e que os vossos filhos vão 

adorar 😊 
A preparação é muito fácil, basta num recipiente colocar a gelatina e um 
pouco de água morna, para que o preparado ganhe um pouco de cor e 
cheiro… coloquem pouca água, exatamente 
para ficar meio areosa, pois será uma textura 
diferente e muito interessante… 
De seguida deixem-nos explorar no próprio 
recipiente, para um primeiro contato e depois 
coloquem um pouco numa folha, para 
explorarem livremente. Não tem qualquer 
problema se eles ingerirem, pois existe gelatina 
de frutos que eles já comeram. 
Agora e deixarem que eles e vocês se divirtam!  
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3 – … dos mais pequenos aos maiores,  
         UMA ESTÓRIA POR DIA! 
 
Não se esqueçam de ver e desfrutar das estórias contada pelos 

profissionais da instituição. Os vídeos são publicados no nosso site: 

https://onossosonho.pt/wp/category/ficar-em-casa/1estoria-por-dia/ 
e são acedidos do canal institucional IDEIA O Nosso Sonho 

no Youtube.    

 

Um beijinho muito especial 

 

Creche IDEIA Outeiro 

 

 


