PP TIPS
Dicas e trilhas de aprendizagem
para você e sua família se divertirem
em casa e praticarem
inglês com a fórmula mágica do
Pequeno Príncipe.

AT HOME LEARNING USING TECH
Aplicativos e sites para aprender inglês em casa

Go Noodle
Aplicativo com
música, yoga para
crianças e muito
mais.

Baixe o aplicativo
Khan Academy kids
e acesse canções,
jogos, histórias e
atividades.

PBS kids
ABCYA
Acesse o site para
encontras jogos de
matemática, STEAM e
linguagem

Acesse o site para
encontrar atividades,
canções e vídeos.

Super Simple
Songs

Cosmic Yoga

Canal no Youtube
com músicas e
atividades

Site de yoga para
crianças
Scholastic
Experiências de
aprendizagem com
histórias e vídeos.

Starfall
Site para aprender
sobre letras e fonemas

Mother goose club
Canal no YouTube com
canções clássicas

MATH CHOICE BOARD
Escolha um retângulo e faça a atividade. Marque um "x"
quando terminar.

Make shapes with
popsicle sticks.

Sort toys by colors
and size.

Sort the laundry.
Match the socks.

Faça formas
geométricas com
palitos de picolé.

Selecione
brinquedos por
cor e tamanho.

Ajude a guardar a
roupa limpa.
Encontre os pares
de meia.

Mesure how tall
each person in
your family is
with blocks.

Find small
treasures . Count
each collection.
Which has the
most? Which has
the least?

Write numbers on
post-its and put
them in order to
create a number
line.

Encontre pequenos
tesouros (botões,
pedrinhas,
brinquedos). Conte
cada coleção.
Qual tem mais?
Qual tem menos?

Escreva números
em post-its e
coloque-os em
ordem para criar
uma linha
numérica.

Meça a altura dos
membros da sua
família com
bloquinhos de
brinquedo.

ART AND SENSORY CHOICE BOARD
Escolha um retângulo e faça a atividade. Marque um "x"
quando terminar.
Monster
Sculputures
Make a monster
sculpture with play
dough. Add eyes,
arms and legs.
Faça uma escultura
de monstro com
massinha. Adicione
olhos, braços e
pernas.

Mask paper plate
Cut holes for the eyes
and mouth. Decorate
with paint, markers or
paper.
Faça uma máscara
com prato de papel.
Corte buraquinhos
para os olhos e a
boca. Decore com
tinta, canetinha ou
papel.

Shaving Cream Art
Draw in shaving
cream. Place it in a
plastic tub or do it in
the bathtub and have
fun!
Desenhe na espuma
de barbear. Coloquea em um recipiente
de plástico ou
banheira e divirta-se!

Cutting collage

Car or doll wash

Foil Art

Make a collage with
tiny pieces of paper.

Place water and
soap in a plastic tub
or bathtub. Add soap
and sponges.

Paint or draw with
paint on a foil paper.

Faça uma colagem
com pequenos
pedaços de papel.

Coloque água e
sabão em um
recipiente de plástico
ou uma banheira.
Lave os carros de
brinquedo ou
bonecas.

Pinte ou desenhe
com tinta no papel
alumínio.

MOVEMENT CHOICE BOARD
Escolha um retângulo e faça a atividade. Marque um "x"
quando terminar.
Do ocean animal
walks around. Crawl
like a crab, giggle like
a jellyfish, swim like a
fish. Move slow or
fast.
Faça como os
animais do oceano.
Rasteje com um
caranguejo, mexa-se
como uma água viva,
nade como um
peixe. Mova-se
devagar e rápido.
Have a dance party.
Play your favorite
music and dance to
the beat.
Faça uma festa
dançante. Toque a
sua música favorita
e dance no ritmo.

Have a clean up race.
Play some music and
see how many songs
it takes to you clean
up.
Faça uma corrida da
limpeza. Toque uma
playlist e veja
quantas músicas são
necessárias para
finalizar a
arrumação.

Do pet animals walk.
Slither like a snake,
hop like a bunny,
gallop like a horse,
pounce like a cat.
Faça como os
animais de
estimação. Rasteje
como um cobra, pule
como um coelho,
cavalgue como um
cavalo e ande como
um gato.

Move like a
transportation.
Fly like a plane, chug
like a train, race like a
racecar. Move fast or
slow.
Mexa-se como um
meio de transporte.
Voe como um avião,
ande como um trem,
corra como um carro
de corrida. Mova-se
rápido e devagar.

Do yoga. Try moves
like a dog. a star, and
a pyramid.
Faça yoga. Tente se
movimentar como um
cachorro, uma estrela
e uma pirâmide.

BIULDING LETTERS AND WORDS CHOICE
BOARD
Escolha um retângulo e faça a atividade. Marque um "x"
quando terminar.
Play Dough
Make your name
with play dough. Roll
snakes or pinch
small pieces.
Faça seu nome de
massinha. Faça-o
com cobrinhas ou
pedaços
pequenininhos.

Car Writting!
Write letters/words
with tape on the
floor or on a big
piece of paper. Drive
the car on the
letters/words.
Escreva letras/
palavras com uma
fita crepe e cole-a no
chão. Dirija com um
carro de brinquedo
sob as palavas/letras.

Mystery Write!
Write the letters or
names with a white
crayon. Then paint
over it with watercolor
to make it appear.

Salt Tray!
Put salt in the
botton of a tray or
plate. Make the
letter/ word in the
salt with fingers.

Escreva letras ou
nomes com giz de cera
branco. Depois, pinte
por cima com tinta
aquarela e faça-o
aparecer

Coloque sal no
fundo de um prato,.
Faça letras/palavras
com os dedos.

Chalk!
Go outside or use
black paper. Write
letters/words with
chalk.

Make a Card!
Make a card for
someone special
using pictures and
words.

Faça isso na calçada
ou use papel preto.
Escreva
letras/palavras com
giz.

Faça um cartão para
alguém especial
usando figuras e
palavras.

