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BRINCANDO DE FAZER ARTE 

E dá para brincar com água?
Com certeza, e para brincadeira 
ficar mais divertida envolva as 
crianças em ações que são da 
rotina da casa, como por 
exemplo:  lavar roupas. 
Uma bacia ou um balde ajuda a 
lavar pequenas peças como 
roupas de bonecas, brinquedos 
ou até pequenas toalhas e 
paninhos variados, quanto mais 
sabão melhor!!!
A brincadeira pode ficar mais 
divertida quando oferecemos 
recipientes diferentes para troca 
do líquido ou até enxague do que 
está sendo limpo pela criança.
Entre nesta brincadeira também, 
afinal já ajuda a se protegerem 
do Covid 19!

 

CONTE-ME UMA HISTÓRIA?

A PARTE QUE FALTA - Fafa Conta

https://www.youtube.com/wat
ch?v=nfdBQu0O0DE

O SAPO TEM MEDO - Max Velthuijs

https://www.slideshare.net/
cordeiroana/o-sapo-tem-
medo-16704916

 
BRINCANDO DE CIENTISTA

Vocês já imaginaram ver os sons? 
Isso mesmo! 
. Dê olho nos sons!
Vocês irão precisar de uma tigela, 
filme plástico e granulado de 
chocolate (pode ser aquele 
colorido também). Agora façam 
assim:
1. Estique o papel filme sobre a 
tigela, cobrindo toda a sua parte 
de cima. Sobre o filme, deposite 
o chocolate granulado.
2. Aproxime o rosto da tigela e 
comece a falar ou cantar. Você 
vai ver que os confeitos se 
mexem em cima do papel filme 
mesmo que ninguém toque 
neles.
O que está acontecendo?
Os confeitos se movimentam 
porque estão sentindo os efeitos 
das ondas sonoras emitidas por 
você. Essas vibrações são 
transportadas pelo ar e fazem o 
granulado “dançar” sobre a 
superfície.

https://super.abril.com.br/ide
ias/6-experimentos-para-
ensinar-ciencia-as-criancas/

HUMM... QUE DELÍCIA!
RECEITINHAS!

Que tal fazer e colorir seu 
desenho com uma tinta feita 
por você?

TINTA CASEIRA
Ingredientes:
- 1 xícara de farinha de trigo;
- 1 xícara de sal;
- 1 xícara de água;
- Corante alimentício de 
cores diversas.
Modo de fazer:
- Misture tudo menos o 
corante;
- Peça ajuda ao adulto e 
divida em potinhos 
diferentes;
- Em cada potinho coloque o 
corante alimentício nas 
cores de sua preferência.
Agora é só soltar a 
imaginação e pintar pra 
valer!

BRINCADEIRA COM
ARTE E NATUREZA

Vamos experimentar outras 
possibilidades de pintar com a 
natureza? Vamos usar materiais 
variados, podem ser flores (como 
na imagem abaixo), folhas, 
pedras, gravetos. É só mergulhar 
a na tinta caseira e usar a 
criatividade.

Mais um desafio: Você vai 
precisar segurar um pedaço de 
carvão com os dedos dos pés e 
tentar fazer uma arte. Peça a um 
adulto para prender o papel na 
parede, dessa vez. Você pode 
seguir algumas sugestões:
 Pintar bem rápido
 Pintar devagar
 Tentar fazer ondas
 Tentar fazer um risco bem 

reto
 Tentar fazer movimentos 

circulares
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Ao final, você pode compartilhar 
como se sentiu nessa 
brincadeira? Foi fácil ou difícil? 
Você conseguiu expressar tudo o 
que imaginou?


