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Brincadeira e Oficina

Para brincar, você precisará de elástico, barbante ou fio de malha, 
além de pequenos guizos - materiais que encontramos em 
armarinhos. Para montar a “cama”, você irá passar o barbante 
entre os troncos das árvores, formando uma teia. Em casa, você 
pode pregar na parede com fita crepe. Outros elementos como 
balões, fitas e  penas  presos  pela  trama, além de plástico bolha 
no chão, tornarão a brincadeira mais sensorial  e  super legal.

Cama de gato em casa

A caça ao tesouro pode ficar muito mais divertida de uma forma 
simples: com objetos sensoriais. Escolha quatro ou cinco texturas 
diferentes - como liso, áspero, aveludado, macio e rígido- e peça 
ao pequeno que corra pela casa e encontre objetos com aquelas 
texturas. Para as crianças um pouco mais velhas, um cronômetro 
pode deixar a brincadeira mais emocionante.

Caça ao tesouro sensorial



Brincadeira e Oficina

1 xícara de óleo de bebê ou óleo de girassol Corante alimentar 
(opcional)

4 xícaras de farinha de trigo

Massinha de Nuvem
Para preparar massa de nuvem caseira você só precisa de: Uma 
tigela ou uma pequena caixa de areia

Para começar a preparar a massa, coloque a farinha dentro da 
tigela e adicione gradualmente o óleo enquanto amassa a mistura. 
Para colorir a massa, adicione um pouco de corante ao óleo ou, se 
preferir, coloque-o diretamente na massa e misture. Se você quer 
envolver seu filho desde o começo, pode encorajá-lo a amassar 
enquanto você derramar o óleo na farinha. Com certeza vocês se 
divertirão muito!
Acumule a mistura até obter uma consistência semelhante à da 
plasticina. Lembre-se de que a massa deve ser facilmente 
desfeita para que a criança possa moldar suas figuras sem se 
esforçar muito.



Brincadeira e Oficina

Circuito de Balões
Para a montagem do circuito, serão necessários barbante e balões 
coloridos. O objetivo da brincadeira é ampliar a psicomotricidade, 
desenvolvendo habilidades físicas e motoras.



Cine Pipoca

O FANTÁSTICO SR. RAPOSO 
Indicado para crianças a partir 
dos 10 anos, o filme realizado 
na técnica de stop motion é 
uma adaptação de obra do 
escritor Roald Dahl – o mesmo 
que escreveu a Fantástica 
Fábrica de Chocolates. A 
história narra como um ex-
ladrão de galinhas, o Sr. 
Raposo, tenta viver uma vida 
nos padrões impostos pela 
nova comunidade, respondendo 
a uma promessa feita à sua 
esposa e ao  seu  filho.

O filme conta a história de 
Coraline Jones, uma menina 
destemida e que acredita 
fortemente que o mundo pode ser 
melhor, mais divertido e menos 
entediante. Ao abrir o armário de 
sua casa, Coraline se transporta 
para um outro mundo – igualzinho 
ao seu, mas onde todas suas 
vontades acontecem. Contudo, 
rapidamente o que era sonho se 
torna um grande pesadelo, 
mostrando que as partes difíceis 
de crescer são importantes, 
mesmo que não sejam divertidas.

CORALINE E O MUNDO SECRETO



Cine Pipoca

Tudo se passa em uma época 
não especificada, onde nos 
localizamos através do rádio, 
toca-fitas, vestes e 
principalmente pelo estilo de 
vida. Ben traz a imagem do que 
o adulto atual já foi, 
aproveitando coisas simples da 
vida, em um mundo sem 
grandes tecnologias. Moore 
ainda aproveita para ressaltar 
aspectos familiares que 
precisam ser lembrados - seja 
na mãe contando lendas para o 
filho, na relação de um garoto e 
seu cachorro ou nas brigas e 
amizade entre irmãos.

A CANÇÃO DO OCEANO 

O MENINO E O MUNDO
Com um ritmo agradável, sem 
apelar para a montagem 
frenética das animações 
infantis hollywoodianas, o 
diretor Alê Abreu dedica-se a 
representar, de maneira 
lúdica, os espaços e as 
configurações do mundo 
contemporâneo.



 Culinária

1 colher de sopa de vinagre 
branco

1 e 1/2 xícara de farinha de 
trigo 1 xícara de açúcar

Ingredientes

4 colheres de sopa de cacau 
em pó (ou chocolate em pó)
1 colher de chá de bicarbonato 
de sódio
6 colheres de sopa de óleo

xícara de água filtrada Açúcar 
de confeiteiro para decorar 
(opcional)

trigo, açúcar, cacau (ou 

Modo de Preparo

1 colher de chá de extrato de 
baunilha

1. Em uma tigela, misture os 
ingredientes secos: farinha de 

Bolo Fácil de Chocolate

chocolate em pó) e bicarbonato. 
2. Quando estiver tudo 
bem misturado, acrescente o 
óleo, vinagre, extrato de baunilha 
e, aos poucos, a água. Você terá 
a impressão de que a receita não 
vai funcionar, mas vai por mim 
que a mágica acontece!
3. Unte com manteiga e farinha 
uma forma quadrada de, no 
máximo, 20 cm por 20 cm. 
Despeje a massa e leve ao forno 
pré-aquecido a 180ºC por 30 
minutos. Não recomendo usar 
forma maior pois a massa não 
rende muito e o bolo vai ficar 
baixinho.
4. Espere esfriar antes de tirar o 
bolo da forma. Finalize com 
açúcar de confeiteiro
Obs.: não vai fermento mesmo.



 Culinária

4 colheres de calda de 
chocolate ou cobertura 
sorvete

8 colheres de Ovomaltine

1 bolas grandes de sorvete de 
creme

1 copo e 1/2 de leite

Ingredientes

Milk shake de ovomaltine

Modo de Preparo
1. Misturar primeiramente 
sorvete e leite no liquidificador. 
2. Depois, acrescentar os 
outros ingredientes e servir.
Se preferir, adicionar algumas 
pastilhas de halls de menta - 
para um ovomaltine mais 
refrescante!



 Culinária

Recheio

Sal  a gosto
1/2 cebola 

1 copo (250 ml) de leite 

2 ovos

300 g de mussarela

Ingredientes

1 copo de farinha de trigo 

Panqueca De Queijo

Modo de Preparo

3. Levante com uma escumadeira de 
leve e observe quando ela estiver 
ficando douradinha. Vire e coloque 
uma fatia de mussarela.

5. Retire da frigideira e enrole.

1. Bata todos os ingredientes no 
liquidificador.

6. Faça isso com todas,  até acabar.

2. Coloque meia concha desta massa 
numa frigideira untada com óleo e 
aquecida. Espalhe a massa até ficar 
fina, cobrindo toda a frigideira.

4. Deixe dourar o outro lado também 
ou ficar ao seu ponto. Tem quem 
goste mais branquinha.



Jogo On-line

Jogos Educativos Crianças 3

Com 12 jogos que vão melhorar as habilidades motoras e de 
visão espacial das crianças.

Auxilia na leitura, pronúncia, escrita e desenvolve habilidades 
criativas e de linguagem.



Para Brincar

Basta ligar o som com músicas agitadas e botar o corpo para 
requebrar.

Que tal, depois do jantar, promover uma mini-balada?

Baile na sala

Como estamos em casa, ninguém vai questionar nosso estilo de 
dança, então podemos inventar o concurso da dança mais 
esquisita, o baile dos bichos (onde cada um dança como se fosse 
um animal), siga o chefe dançando ou simplesmente pular a 
valer!
Se você tiver mais tempo para preparar o espaço, pode cobrir 
algumas luzes da casa com celofane colorido, pendurar 
pedaços de papel espelho e deixar as crianças vestirem 
fantasias ou criarem roupas especiais para a noite de balada.



Entretenimento

Animazoo
Conteúdo em vídeo e músicas que auxilia o desenvolvimento 
das crianças com muita diversão e cultura.

https://animazoo.com.br/

https://www.youtube.com/watch?v=lWXAiKRVxOI
·Grandes Pequeninos



Entretenimento

Zooparque Itatiba – Museu de história natural
https://www.youtube.com/watch?v=CgrgaNezSW8

https://www.youtube.com/watch?v=wEBkGs6JQw8
Palhaça Rubra



Dica Cultural

https://www.dinomundi.com/colonia-de-ferias-em-casa

Para quem curte colônias de férias, o DinoMundi promete 
manter crianças de várias faixas etárias ocupadas com suas 
atividades, que incluem café da manhã com exercícios e opções 
para desvendar mistérios na Floresta da Tijuca, com direito a 
temas como tecnologia, ciências, matemática e outros.


