
EM TEMPOS DE QUARENTENA

ABRIL 2020

CUIDARMOS DE NÓS
E DOS OUTROS



Nestes tempos de recolhimento, que implicam um maior isolamento social, a 
Acreditar quer dizer-vos:
 que ESTÁ CONVOSCO
 que vos ADMIRA na vossa imensa coragem
 que deseja mais do que nunca que sintam esta Casa como a
 VOSSA CASA, onde podem estar protegidos e nunca sozinhos.

Há coisas boas que podemos introduzir nestes dias de maior isolamento, coisas 
que nos fazem bem, que ajudam a passar o tempo e a senti-lo, apesar de tudo, 
como uma oportunidade. Deixamos-vos as nossas sugestões.

Procure no Youtube: Yoga para Crianças / Yoga para Mães e Filhos / Yoga para Cultivar 
Alegria e Leveza / Yoga para a Confiança 

MOVIMENTO PARA PAIS E FILHOS

YOGA

Procure no Youtube: “7 minutes workout 7 days” / “7 minute workout Tabata”

7 MINUTOS DE EXERCÍCIO

Procure no Youtube: “Body Groove Dance Fitness”

DANÇA PARA TODOS

www.anedotas.pt
www.piadasecas.com

ACTIVIDADES RECREATIVAS

PARA RIR

http://www.indiejunior.com/indiejunior-allianz-curtas-em-casa/
https://zeroemcomportamento.org/filmes/filminhos-infantis-a-solta-pelo-pais-abril-2020/

CINEMA - PEQUENOS FILMES



No Youtube: “Uma História por dia não sabe o bem que lhe fazia”
No Facebook: “Nuvem Vitória”
www.projectoadamastor.org/audiolivros-para-criancas/

HISTÓRIAS DA NOITE

Procurar no Youtube: “Atenção plena do Corpo e da Respiração”
(é um conjunto de 8 meditações)

MEDITAÇÃO PARA OS PAIS

www.rosapomposa.com
Origamis (procurar na internet como os fazer)
Pintura e Desenho
Costura e Tricot
*se vos faltar algum material para estas actividades, perguntem à Acreditar se o temos.

TRABALHOS MANUAIS

Livros abertos: www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/

LEITURA

Puzzles / Xadrez / Damas / Dominó / Uno / Mikado / Quem é Quem / Quatro em Linha / 
Scrabble / Batalha Naval

JOGOS

Rádio para Crianças e Jovens: https://www.radiomiudos.pt/
Museus Gratuitos Online: https://pumpkin.pt/familia/crescer-criancas/aprender/mu-
seus-gratuitos-online/
Jogos sobre o Coronavirus: https://www.coronakids.pt/
Ecologia: www.natureza-portugal.org/
Revistas Culturais para Crianças e Famílias: www.estrelaseouricos.sapo.pt / www.pumpkin.pt

CULTURA



Faz bem escrever: pomos em palavras coisas que às vezes ainda não tínhamos 
conseguido dizer, expressamos sentimentos, escrevemos a nossa história. 
Deixamos espaço aqui para que o possa fazer.

ESCREVER


