
A rotina mudou e quando tem um 
tempinho livre não sabe bem o 

que fazer? Pra gente passar esse 
momento de forma mais criativa, 
selecionamos algumas atividades 

gratuitas que estão bombando 
por aí e que podem te ajudar a se 

divertir mesmo dentro de casa. 
#Fiqueemcasa



Lazer & Cultura
Pra adulto 

SPCine
Pra adulto 

Cirque Du Soleil

Pra toda família 

#EmCasaComFaberCastell
Pras crianças

Kinedu

Pra toda família 

Leitura em dia
Pras crianças

Brincadeira de criança

Durante 30 dias, o 
serviço de streaming 
SPCine play vai 
disponibilizar todo o 
seu catálogo de filmes 
nacionais gratuitamente

Você pode assistir 
espetáculos completos e 
em realidade virtual, além 
de aprender a fazer as 
maquiagens dos artistas!

A Faber Castell 
disponibilizou em seu 
site, até 19/04, dezessete 
cursos de arte online 
totalmente gratuitos

Liberado até 15 de Abril, 
o aplicativo promove 
diversos modos de 
entreterimento educativo 
a crianças

Confira todos os títulos 
de livros virtuais, 
disponíveis para Kindle, 
gratuitos para download 
pela Amazon

Professora da UFSCar 
cria guia on-line com 
atividades para bebês e 
crianças de 0 a 5 anos

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/spcine-play.html
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
https://cursos.faber-castell.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinedu.appkinedu
https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011
https://bit.ly/3bsY1NY


Lazer & Cultura

Pros apaixonados por jogos 

The Enemy
Pra toda família 

Museus
Pras crianças

Contação de histórias

Pra toda família

@culturaemcasa

A plataforma de Jogos 
Eletrônicos liberou 
15 jogos grátis para 
passar a quarentena.

Que tal visitar várias  
obras famosas pelo  
computador? Vários  
museus famosos ao redor do 
mundo disponibilizaram seus 
tours online 100% sem custo.

Contadores de histórias estão fazendo lives 
em seus perfis nas redes sociais. Tem a Flávia 
Scherner(@fafaconta), seg, qua e sex às 10h30 e 
ter e qui, às 16h30; a Emília Nuñez (@maequele), 
diariamente, às 11h e o Ralphen Rocca (@ralphenr), 
diariamente, às 16h, entre outros. E eles estão 
se organizando para fazer as transmissões em 
diferentes horários.

Perfil da secretaria  
de cultura do estado de  
SP está disponibilizando  
uma série de conteúdos e shows 
para entreter a família toda.

https://www.theenemy.com.br/
https://ilibbs.sharepoint.com/sites/libbsconecta-Noticias/SitePages/Pra-desopilar.aspx


Pra toda família

Shows
Tá com saudade de ir para um show né minha 
filha? Não fique triste, aqui uma lista com alguns 
cantores que estão fazendo lives, é diversão pra 
todo dia e todos gosto.

18/04 
One World: Together At Home
12h30 (horário local)
Paul Mccartney, Lizzo, Chris Martin, Elton John, 
Alanis Morissette, Stevie Wonder, Billie Eilish, 
Eddie Vedder, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, 
Kacey Musgraves, e outros nomes da música 
internacional se reúnem para promover um grande 
live show para arrecadar benefícios aos que estão 
na luta contra a pandemia do coronavírus

Lazer & Cultura

Pra matar a saudades daquelas músicas pra cantar 
à plenos pulmões:

20/04
Amigos - 20h

21/04
Raça Negra - 17h30

Diariamente
Programação no YouTube  
Brasil traz artistas nacionais  
e lives com celebridades  
falando sobre os mais  
diversos assuntos.

B a s t a  b u s c a r  n o  
Y o u T u b e ,  I n s t a g r a m  

o u  T w i t t e r

https://events.withgoogle.com/emcasa/youtube/#LIVES


Relaxamento & exercícios
Pra adulto 

Downdog 
Pra adulto 

Treine em Casa

Pra adulto 

5 minutos Pra toda família 

FitDance

Pra toda família 

Yoga Para Todos

Pra adulto 

Zen

App de yoga para 
praticar no conforto 
da sua casa. Mente sã, 
corpo são.

A Smart Fit disponibiliza 
semanalmente vários 
tipos de exercícios pra 
você manter o seu treino 
em dia.

Se você busca momentos  
de tranquilidade no seu  
dia, esse app disponível  
pode ser a escolha perfeita! A proposta é simples: 
ele faz você pausar o que estiver fazendo no 
momento por apenas cinco minutos, a fim de 
melhorar o seu humor

Pra quem gosta de 
dançar mais do que fazer 
yoga ou musculação, 
esse é um bom canal

Lives de yoga para  
toda a família

Se você nunca praticou 
meditação e tem dúvidas 
sobre como começar,  
o Zen pode ser um  
bom aliado.

https://www.downdogapp.com/
https://treineemcasa.smartfit.com.br/#/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polvo.cincominutos
https://www.youtube.com/user/portalfitdance
https://www.instagram.com/yogaparatodosbrasil/?hl=pt-br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.movenext.zen&hl=pt_BR


Pras crianças 

FGV

Pra adulto 

Janaina Goston
Pras crianças 

E se... podcast

Pras crianças 

Conquer

Pras crianças 

SOAP

Pra adulto 

Panelinha
Pras crianças 

Coisa de criança

Pra adulto 

Udemy
Pra adulto 

Autoconsciente
 A Fundação Getúlio 
Vargas liberou 55 
cursos gratuitos na 
forma EAD para você 
não deixar estudar

Como manter uma 
alimentação saudável em 
tempos de isolamento.

Feito para crianças e por 
crianças, os irmãos Luiza 
e Bruno.

A Conquer liberou o  
curso de inteligência 
emocional online! Nele  
você aprenderá como lidar 
com a pressão e o stress

Série de 10 episódios  
webinares gratuitos que  
vão te ensinar a preparar 
apresentações, desde a narrativa 
até o lado estético

Todos os dias, ao meio  
dia a Rita Lobo está  
cozinhando com os  
ouvintes e dando dicas de como cozinhar,  
alimentação saudável pro dia-a-dia, além 
de conversar com convidados sobre a 
saúde do corpo e da mente.

Esclarece dúvidas 
como “por que o mar é 
salgado?” e “Como surge 
o arco-íris?”

40 cursos da área de 
programação e tecnologia 
estão disponíveis 
gratuitamente.

Pra você entender melhor 
sua mente e emoções e 
viver mais em paz consigo 
mesmo.

Estudos & Podcasts

https://estagioonline.com/cursos/coronavirus-55-cursos-online-gratuitos-da-fgv-para-fazer-durante-a-quarentena
https://www.udemy.com/
https://www.b9.com.br/shows/autoconsciente/
https://audioglobo.globo.com/cbn/podcast/feed/82/alimentacao-saudavel
https://open.spotify.com/show/2lqVWnU0mQ3eBuQHnLJgdu
http://online.escolaconquer.com.br/soft-skills/inteligencia-emocional/
https://materiais.soap.com.br/maratona-da-comunicacao_site_
https://open.spotify.com/show/7vvhCa1egAohzQ5VmbPBVF

