
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO DE PREVENÇÃO AO COVID - 19 

 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

 
Mãos na massa. 

 Brincar com areia é super 
divertido, não acha? Que 
tal colocar as mãos na 
massa e produzir areia 
caseira? 
 
Você vai precisar de: 

•  8 xícaras de farinha de 
trigo para uma de óleo 
de cozinha. 
 

•  Óleo Johnson, se 
preferir uma areia 
cheirosa.  

 

 
 
 
 

 
Vamos “pescar”?! 

Para que façamos uma 
boa pescaria é necessário 
concentração e atenção 
para evitar que os peixes 
escapem. 
O que acha de usar a 
imaginação e 
experimentar uma 
pescaria diferente? 
 
Materiais necessários: 

• 1 Bandeja; 

• Barbante; 

•  Tampinhas de duas 
cores diferentes (10 
de cada cor);  

• 2 Pegadores de 
macarrão. 

 
 
 
 

  
Que tal uma pintura divertida?! 

Aprenda a fazer tinta relevo 
caseira (também conhecida como 
tinta puff).  

Você irá se surpreender. 

 Preparado?! 

Ingredientes Necessários: 

• 1 Colher de sopa de farinha 
de trigo; 

• 1 Colher de sopa de 
fermento; 

• 1 Colher de sopa de sal; 

• + ou – 5 Colheres de água 
(até diluir o trigo); 

• Corante alimentício na cor 
que desejar. 

Modo de Preparo: 

Misture os ingredientes trigo, 

 
Espelho, espelho meu... 

 
 

Já se olhou no espelho hoje? 
Experimente observar os 
detalhes do seu rosto, como: o 
formato da sobrancelha, a cor 
dos olhos, o desenho do nariz e 
a sua pele. Após observação, 
que tal desenhar a silhueta do 
seu rosto no próprio espelho? 
Não esqueça os detalhes. 
  

 
 

Se desejar poderá utilizar um 
pote transparente para realizar 

 
Desafio do dia. 

 
Não deixar o lenço cair.  
 
Pode iniciar a brincadeira 
com um lenço, para 
aquecer, e depois incluir 
o segundo e o terceiro. 

 
 
Segue o endereço do link: 
 
https://www.facebook.com
/watch/?v=4842558256270
60 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=484255825627060
https://www.facebook.com/watch/?v=484255825627060
https://www.facebook.com/watch/?v=484255825627060
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Modo de preparo: 
 
Utilize um pote grande 
para misturar os 
ingredientes. Se quiser 
criar areia de cores 
diferentes, pode usar 
corante de alimentos ou 
algum tipo de corante em 
pó. 
 

 
Para que a brincadeira 
fique ainda mais divertida, 
separe tampinhas de 
garrafa pet, forminhas de 
praia, colheres e potes 
variados.  
 
Agora é só usar a 
imaginação e se divertir. 
 
Segue o link: 

 

 
 
Etapas da brincadeira: 
 
1 - Primeira rodada: 
Individualmente pegar as 
tampinhas sem encostar 
no barbante. 
 
2 - Segunda rodada: 
Brincar em dupla para ver 
quem pega mais 
tampinhas. 
 
 
Segue o link: 
 

fermento, sal e corante em um 
recipiente. Por último acrescente 
a água aos poucos até que a 
mistura fique com uma textura 
macia. 

Mãos a obra 

Corte um papel de espessura 
mais grossa como, dupla face, 
papelão, cartolina ou papel 
cartão. Use a criatividade fazendo 
um desenho e pinte com a 
mistura utilizando um pincel ou 
outro material de sua 
preferência. Ao terminar a 
pintura, com a ajuda de um 
adulto, leve ao micro-ondas em 
potência alta, entre 10 e 20 
segundos ou se preferir, leve ao 
forno médio preaquecido por 3 
minutos. 

a experiência. 

   
 
 

Essa experiência foi retirada do 
link abaixo: 

 
https://www.facebook.com/19456
03795694335/posts/24842500218
29707/?vh=e&d=n 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1945603795694335/posts/2484250021829707/?vh=e&d=n
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https://www.tempojunto.
com/2016/03/08/como-
fazer-areia-caseira/ 

https://www.facebook.co

m/groups/175728373791

9411/permalink/2560570

394257404/ 

 

 

Segue o link: 

https://www.youtube.com/watch
?v=zlnInOx540s 
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