Ferramentas digitais multiplataforma
para entreter em casa

Os dias em casa estão cada vez mais longos. Ainda não é possível prever o retorno
às aulas em nenhum calendário e as ideias para entreter os pequenos parecem se
esgotar. Por sorte, a tecnologia, com sua ampla oferta de ferramentas, atividades
e informação disponível para acesso de todos pode simplificar a tarefa. Neste novo
artigo de Digipais, apresentaremos a vocês uma variedade de opções, entre as quais
se incluem canais de YouTube, divertidos aplicativos para aprender brincando e até
podcasts infantis para acompanhar os dias.

Podcasts

Canais do YouTube

Contamos há pouco tempo sobre o lançamen-

Se estão acostumados a visitar nosso site, então

to da versão Beta de Spotify Kids na Argentina,

vocês provavelmente já leram sobre o YouTube

Brasil e México. Hoje, trazemos a vocês outra

Kids, a proposta lançada em 2015 pela plataforma

novidade do aplicativo para reproduzir música

de vídeos. Ainda que todo o conteúdo carrega-

via streaming. Em maio deste ano, a empresa

do ali esteja apto para menores, há tanta oferta

inaugurou sua seção de podcasts com dois tí-

disponível que é difícil saber o que convém repro-

tulos originais: Manual para Niños Inquietos

duzir para que seus(suas) filhos(as) se entreten-

(Manual para crianças inquietas), que busca po-

ham e aprendam no momento. Inclusive, se você

tencializar as habilidades de concentração das

não tiver uma conta na ferramenta especialmen-

crianças entre 6 e 10 anos através de ferramen-

te projetada para crianças, o YouTube também irá

tas de mindfulness, e Mi Loco Profesor de inglés

permitir que você encontre os vídeos mais ade-

(Meu professor maluco de inglês), uma forma

quados para qualquer idade. Talvez, as seguintes

divertida de aprender o idioma apelando para o

propostas possam parecer interessantes:

humor e para a imaginação, sem a necessidade
de contar com conhecimentos prévios.

◉ O canal Nene León Nene León foi criado pensando em um público de 1 a 6 anos. Dentro da sua proposta encontrarão conteúdo educativo e lúdico, na
sua maioria baseado em desenhos e sempre com
música e canções que as crianças possam ir acompanhando ao ler a letra na tela. Entre os temas e
opções, encontrarão canções para dormir, dançar,
comer, acordar, ir para a escola, não ter medo e muito mais, dividido inclusive por idades dentro do segmento envolvido. Basta entrar na aba Listas de Reprodução para encontrar os conteúdos específicos.

Com uma duração média de 20 a 30 minutos por

de crianças e adultos, mas que também dão ao pú-

vídeo (alguns se estendem por mais de 2 horas),

blico a possibilidade de jogar enquanto intera-

Nene León será a ferramenta ideal para pais e

gem com o vídeo e respondem às preguntas feitas.

mães que passam seus dias ocupados(as) e querem fazer valer o tempo dos pequenos.

◉ Para jovens que estejam entrando na adolescência, talvez seja mais interessante o Academia Play,
outro canal educativo com um enfoque diferente,
que torna o momento de aprendizagem mais dinâmico e interessante. Aqui são tratados vários temas
que os(as) adolescentes veem nos últimos anos da
escola primária e começo do ensino médio, e inclusive alguns outros que possam ser de seu interesse

Mais opções para esta faixa etária:

além da escola. Por exemplo: literatura, ciências

◉ Little Fox oferece contos e histórias clássicas para

naturais, história e filosofia, esportes, cinema e

aprender inglês.

TV, vida saudável e outras curiosidades.

◉ Pocoyó, um dos personagens infantis mais populares de origem espanhola que acumula mais de
8 milhões de inscritos
◉ Pinkfong inclui não apenas vídeos para aprender e se divertir, mas também lançou uma série
especial para os dias de confinamento e distancia-

A peculiaridade desses vídeos reside no seu formato.

mento social.

Sem importar qual seja o tema abordado, todas as
lições acontecem através de ilustrações e são na-

◉ Para crianças que já tenham entrado na escola

rradas em linguagem coloquial, o que resulta em

primária, uma boa alternativa pode ser Doctor

um conteúdo fácil de entender e atrativo aos olhos.

Beet, um canal repleto de conteúdo educativo que

Com mais de 2 milhões de inscritos, a Academia Play

abrange alguns dos temas que são ensinados nessa

pode ser uma grande maneira de aproximar o publico

etapa escolar: geografia, matemática, linguísti-

adolescente do conhecimento de forma voluntária.

ca, história, personagens do mundo e mais. Não
apenas oferece vídeos dinâmicos, narrados na voz

Aplicativos
Alguns anos atrás, a chegada dos aplicativos revolucionou nosso dia-a-dia, acelerando tempos
e automatizando muitas das tarefas que realizamos quotidianamente; não é apenas entretenimento, mas também a possibilidade de saber
o estado da nossa conta bancária, a previsão do

tempo, revisar nossa caixa de e-mail, seguir a rota

packs que agrupam alguns de seus aplicativos de

adequada no mapa, pedir comida, reservar via-

acordo com o tema.

gens e infinitas possibilidades mais.
Nessa mesma linha, com diversos aplicativos disAssim como apresentamos algumas opções para

poníveis e desenhos extraordinários, a empresa

que as crianças se entretenham em casa, e ou-

sueca Toca Boca oferece mais de quarenta opções

tras para que sua navegação seja segura e cuida-

para brincar, aprender, colorir e interagir com di-

dosa, aqui apresentaremos o nome de alguns des-

vertidos personagens. Ainda que muitos de seus

envolvedores de aplicativos móveis que quebraram

aplicativos sejam pagos, há muitas opções gra-

os padrões e inovaram ao criar seu conteúdo.

tuitas, sempre disponíveis para baixar tanto em
dispositivos Android como iOS. Entre os títulos

Learny Land é um desenvolvedor de aplicativos de

para obter gratuitamente encontramos:

jogos que busca ser parte da etapa de crescimento
de cada criança, sob a premissa de que “jogar é des-

• Toca Hair Salon 4

cobrir, explorar, aprender e se divertir”. Com esse

• Toca Kitchen Monsters

objetivo, lançaram até o momento, treze divertidos

• Toca Hair Salon – Christmas

aplicativos que envolvem temas diversos e de grande

• Toca Life: World

valor para incorporar na infância. Alguns dos títulos:

• Toca Tailor Fairy Tales
• Toca Dance Free

• Como são feitas as coisas?

• Toca Doctor Lite

• O que há no espaço?
• Como eram os dinossauros?
• Mulheres que mudaram o mundo
• O que há nos oceanos?

Disponíveis para baixar em dispositivos Android

Na hora de escolher, existem tantas opções como

e iOS, os aplicativos de Learny Land são em sua

interesses. Basta navegar nas lojas oficiais dos

maioria opções Premium, que se destacam não

aplicativos para encontrar o que cada criança ou

apenas por seu conteúdo, mas também pela qua-

jovem prefira no momento de se entreter e saciar

lidade gráfica de seus desenhos. Inclui também

suas curiosidades no mundo digital.

Sem importar quando nem onde, em Digipais queremos facilitar e
acompanhá-los na tarefa de criar seus(suas) filhos(as) nesta era onde cada
vez mais a tecnologia é protagonista, para que aproveitá-la seja cada vez
mais uma tarefa simples e segura.

Queremos mais Digipais para capacitar as crianças
e ensiná-los a navegar com segurança.
Você está pronto para se juntar a nós neste desafio?
www.digipais.com.br
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