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Brincadeira e Oficina

Acampamento em casa
Com lençóis, cobertores, colchas, sofá, vassoura ou cadeira 
vocês terão uma barraca de camping e poderão viajar na 
imaginação! Vale colocar uma música ou filme e deixar o 
ambiente no escuro, usando somente uma lanterna.

Boneco de Bexiga
A ideia é bem simples: um "boneco" feito com balão e farinha 
de trigo ou amido de milho, onde as crianças podem soltar a 
imaginação e usar a criatividade, criando bonecos com 
diversas expressões e formas.



Cine Pipoca

O REI LEÃO
Este desenho animado da 
Disney mostra as aventuras de 
um leão jovem de nome Simba, 
o herdeiro de seu pai, Mufasa. O 
tio malvado de Simba, Oscar, 
planeja roubar o trono de 
Mufasa atraindo pai e filho para 
uma emboscada. Simba 
consegue escapar e somente 
Mufasa morre. Com a ajuda de 
seus amigos, Timão e Pumba, 
ele reaparece como adulto para 
recuperar sua terra, que foi 
roubada por seu tio Oscar.

SÉRIE – SAM & CAT – 
CLASSIFICAÇÃO 10 ANOS

Para conseguir dinheiro, as 
amigas Sam e Cat iniciam um 
serviço de babás e descobrem 
que cuidar de crianças pode ser 
uma grande aventura.



Cine Pipoca

Inverte a proposta vista no 
filme original: se antes um pai 
superprotetor partia 
desesperadamente em busca 
do filho, agora é a filha quem 
está à procura dos pais. Em 
ambos os casos, a 
necessidade de ter a família 
ao redor é a motivação 
principal. 

PROCURANDO DORY 

OPERAÇÃO BIG HERO
A história exalta valores 
familiares e se posiciona a 
favor da ciência na eterna luta 
contra o capitalismo, por mais 
que o suposto vilão seja 
apresentado de forma um 
tanto quanto tendenciosa. Há 
também personagens 
carismáticos, especialmente 
Fred, o sem noção de bom 
coração. 



 Culinária

1 ovo

1 xícara (chá) de farinha de 
trigo

1 xícara e 1/2 (chá) de leite

Modo de Preparo
1. Bata todos os ingredientes 
no liquidificador.

Ingredientes

2. Deixe na geladeira por 
aproximadamente 30 minutos.

4. Coloque uma pequena 
concha da massa e gire a 
frigideira (já aquecida) para 
espalhar a massa.

3. Unte levemente com 
manteiga uma frigideira 
antiaderente (tirando o 
excesso com papel 
absorvente).

Crepe

Crepe com ovo, presunto e 
queijo: a receita de crepe 
recheado com ovo, presunto e 
queijo.

Opções de Recheio
Crepe de Nutella: nessa receita 
você vai usar o creme de cacau e 
avelã tanto para preparar a 
massa quanto para recheá-la. 

Crepe de atum: além do atum, 
você também vai precisar de 
maionese e temperos para 
rechear sua massa. 

Crepe de canela: aqui, a canela é 
usada para dar um toque de 
sabor a mais para a massa. Já o 
recheio é feito com doce de leite 
e bananas. 

5. Quando começar a soltar dos 
lados, vire a massa.



 Culinária

Duas caixas de creme de leite
200 gramas de iogurte natural

Ingredientes
Uma lata de leite condensado 

Um pacote de suco em pó 
sabor morango

Danoninho caseiro 
com suco em pó

1. Coloque no liquidificador 
todos os ingredientes e bata 
bem até que fique com uma 
consistência de Danoninho.

Modo de Preparo

2. Leve a mistura do 
liquidificador para gelar na 
geladeira.
3. Sirva quando estiver bem 
firme!



 Culinária

2 colheres (sopa) de manteiga

1 ovo

3 xícaras de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara de leite

1 colher (sopa) de fermento químico 
em pó

Uma pitada de sal

Raspas da casca de 1 limão

Ingredientes

Bolinho de Chuva

Modo de Preparo
1. Em uma tigela grande, junte a 
farinha, o açúcar, o sal, o fermento, 
a manteiga e as raspas de limão. 
Misture bem.
2. Junte o ovo e o leite, aos poucos, 
mexendo sempre com uma colher 
de pau.

5. Escorra os bolinhos em papel-
toalha e, em seguida, polvilhe-os 
com açúcar e canela.

3. Deixe a massa descansar por 15 
minutos.
4. Depois, pegue colheradas da 
massa e frite em óleo quente.



Jogo On-line

Jogos Educativos Crianças 5

Com 12 jogos projetados para crianças. 
Em inglês, espanhol e português. 



Para Brincar

Esta sugestão de atividade é ótima para entrar no universo dos 
personagens e filmes preferidos das crianças. 
A brincadeira consiste em escolher um tema, como, por 
exemplo, “filmes da Disney”, e pedir para um participante fazer 
perguntas sobre o tema para ver quem acerta. 
A criança pode optar por ficar no papel de quem pergunta ou de 
quem responde.

Jogo verbal: quem sabe?



Vamos Brincar Juntos?

Vocês não podem perder 
nosso próximo encontro!

Desta vez nosso encontro será desafiador! 

Um fascinante jogo de perguntas e respostas 

Dia 23/07/2020, às 15 horas

EDUCAÇÃO INFANTIL AO YEAR 2
Dia 22/07/2020, às 15 horas

sobre assuntos gerais. 

E então, qual time será o vencedor??? 

YEAR 3 AO TEEN 9



Entretenimento

Você já conhece o RAVE?
Rave App é um aplicativo móvel que promove uma interação 
social enquanto você assiste vídeos da web. Já imaginou ter um 
chat aberto com seus amigos enquanto curte uma playlist de 
vídeos do Youtube ou assistir um episódio de sua série favorita 
da Netflix com o comentário em tempo real dos demais 
espectadores da sessão? Pois essa é a inovação trazida por ele.

https://www.youtube.com/watch?v=IHcZBNL88Yo

Live Beto Carrero World com o espetáculo Madagascar Circus 
Show



Entretenimento

https://www.youtube.com/watch?v=_MHGt72hjVg
Tour virtual Aquário de São Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=t9UnJ3ZCiOk
Live Palavra Cantada



Dica Cultural

A Pinacoteca promove espetáculo e jogos em 
sua programação on-line, o #PinaDeCasa. O 
público poderá assistir ao espetáculo 
PinaCanção e conhecer exposições e obras 
no Tour Virtual. A criançada tem programação 
especial! No site estão disponíveis jogos e 
brincadeiras educativas, que possibilitam 
aprender sobre arte e as obras do acervo.

http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacote
ca-de-sp-acervo-permanente/

Pinacoteca promove espetáculo e jogos em sua programação 
on-line para o público mergulhar no mundo das artes

http://museu.pinacoteca.org.br/jogos/


