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Para começar bem a 
semana... Proponha aos 
pequenos que juntem: 
Pedras, botões, blocos, 
palitos de picolé, tecidos, 
pedaços de madeira, conchas 
e caixas, etc. A brincadeira de 
“Peças Soltas” vai estimular a 
criatividade e a imaginação, 
já que são materiais que 
podem ser movidos, 
carregados, combinados, 
alinhados e recolocados por 
diversas vezes e de múltiplas 
maneiras. Entenda melhor no 
vídeo abaixo! 
https://yh ttps://yo utu.be/zt2 V
PhXGSCcoutu.b e/zt2VPhXGSCc  

 
 

E por falar em juntar 
materiais... Olhem só o 
que a vovó da história fez 
com pedaços de tecidos e 
meias velhas. É só 
acessarem o link abaixo e 
ler com as crianças: 

https://cangurunews.com.br/wp-

content/uploads/2020/04/1586380

538As_Bonecas_da_Vo_Maria.pdf 

 
Lembrem-se que ler não é 

só um exercício que 

desperta o encantamento, 

mas um diálogo que 

auxilia o desenvolvimento 

da linguagem e o 

estabelecimento de 

vínculos afetivos. 

Criança é sinônimo de 
MOVIMENTO 

Por isso a ideia é colocar 
uma linha e um “zig zag” no 
chão com fita crepe (carvão, 
giz, etc.) 

 
https://www.tempojunto.com 

/  
Primeiro deixar a criança 
explorar bem os movimentos 
(equilibrar-se andando, indo, 
voltando, correndo, etc.). 
Deixar a criança usar a 
imaginação as “Peças 
Soltas”, brinquedos, etc. 
inclusive. 

Que tal fazerem juntos uma receita de GIZ 
GIGANTE? 

 
  1 xícara de gesso em pó  
· 1 xícara de água  
· Tinta guache  
· Tigelas de plástico 
· Papel manteiga 
· Rolinhos do papel higiênico 
· Fita crepe 

Fechar um dos lados dos rolos do papel 
higiênico com fita crepe e forrar o seu o 
interior com papel manteiga. Colocar a água 
dentro duma tigela de plástico e polvilhar o 
gesso, misturar bem e rapidamente. 
Adicionar a tinta guache e misturar. 
Preencher cada rolo com a mistura (dar 
pequenos toques para retirar qualquer bolha 
de ar no interior). Deixar secar um dia ou 
dois, retirar o papel e esperar que ele seque 
completamente. 

(Fonte:http://mimosdeinfancia.blogspot.com) 

BRINCAR COM GIZ 
Escolham um lugar para que 
possam brincar juntos: No quintal, 
na garagem, na calçada, etc., e 
aproveitem as possibilidades 
abaixo, e outras que a imaginação 
mandar: 

  
(Catraca livre) 

 

(BR.depositphotos.com) 

 
(massacuca) 

Animados? Terminando a semana, 

mas começando a diversão... Bom 

final de semana! 
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