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Ana Beatriz Saraiva | Play On! 

 séries e cinema 
 jogos 
 atividade física 
 visitas a museus virtuais  
 experiências da ciência 
 spa e máscaras 

 brincadeiras 
 terraço 
 cozinhar 
 trabalhos manuais e artes 
 limpezas e arrumações 
 trabalho 

 séries e cinema 
E.T. 
Guerra das Estrelas 
Mary Poppins 
Harry Potter 
Uma série de desgraças (Lemony Snicket) 
As crónicas de Spiderwick 
Jurassic World (série animada) 
Os últimos miúdos na terra (série animada) 
Kipo e as criaturas incríveis (série animada) 
Avatar : O último airbender (série animada) 
The Hollow (série animada) 
Contos assustadores da Masha (série animada) 
Ella, Oscar e Hoo (série animada) 
Clube Winx (série animada) 
A pior das bruxas (série juvenil) 
Era uma vez a vida (série animada) 

 jogos 
Monopoly 
Mímicas & adivinhas 
Puzzles 
Uno 
Xadrez 
Dominó 
Micado 
Jogo da memória 
Kit da Festa do Pijama 
se eu fosse um super herói 
o chão é lava 
jogar ao stop 
jogo da manteiga 
1, 2, 3 macaquinhos do chinês 
batalha naval 
5 em linha 

 atividade física 
ginástica acrobática & circo 
pilates com o Pai 
andar de patins 
andar de skate 
trotinete 
bicicleta 
parcours na sala 
yoga & meditação com a Mãe 
jogo do elástico 
Espanha esparguete 

 visitas a museus virtuais 
Louvre 
Gulbenkian 
Prado 
Guggenheim 
d'Orsay 
Leonardo Da Vinci 
V. Van Gogh 
A. Vivaldi 
Mozart 
Documentários de viagens 

 experiências da ciência 
o meu primeiro kit de ciências 
fazer gomas 
fazer perfumes 
brincar aos exploradores 

 spa + máscaras 
pinturas faciais 
pintar as unhas 
penteados 
mascarar-me 
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 brincadeiras 
brincar livre 
Lego 
LOL & caravana 
Playmobil 
brincar aos médicos 
brincar aos cientistas 
brincar aos bibliotecários 
brincar à escola 
brincar aos astronautas 
brincar aos artistas 
brincar aos veterinários 
slime & plasticina 

 terraço/jardim 
jardinagem 
cama de rede 
montar a mesa e cadeiras 
almoçar no terraço 
montar vasos na parede 
criar um toldo com um lençol 
pintar com giz no chão  
desenhar o perfil das sombras 
fazer uma sopa de folhas 
criar bonecos com paus 
apanhar folhas, pedrinhas e paus 
fazer uma cabana do explorador 

 cozinhar 
fazer um bolo 
preparar o pequeno almoço 
fazer uma sopa 
fazer bolachas de homem de gengibre 
gelado de fruta 
salada de fruta 
bolinhas de energias 
preparar um piquenique  

 trabalhos manuais e artes 
desenhar  
pintar 
desenho digital 
fazer colagens 
fazer guirlandas de papel 
origami 
fazer colares 
binóculos dos exploradores 

 limpezas e arrumações 
arrumar os livros na biblioteca 
vestir a roupa de cada boneca 
separar peças de Lego por cores 
arrumar os carrinhos por cores 
varrer 
aspirar 
estender roupa 
pôr a mesa 
lavar a louça 
dobrar roupa 
arrumar o abrigo 
arrumar a minha secretária 

 trabalho 
letras & português 
números & matemática 
história e geografia 
pesquisar sobre os planetas 
pesquisar sobre os vulcões 
pesquisar sobre o corpo humano 
pesquisar sobre o jogo de xadrez 
pesquisar sobre informática  
treinar as tabuadas 
treinar o meu instrumento de música  
min 10 minutos de leitura todos os dias 
numeração romana 

Todos os dias vamos: 

 
 

 Fazer uma atividade física 

  Brincar muito!!! 

  Limpar e arrumar 

 Trabalhar, estudar 

 Cozinhar 


