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DESENHANDO DIFERENTE 

Vamos brincar de desenhar na 

janela? 

Basta alguns pedacinhos de papel 

celofane, outros papeis coloridos  

ou plásticos e um pouco de água. 

Molhadas, as formas grudam no 

vidro e viram desenhos, 

compondo um mural em 

movimento que transforma os 

cenários cotidianos. Quem sabe 

esses desenhos possam 

expressar um pouquinho do que 

acontece dentro da sua casa para 

quem passa pela janela lá fora? 

Materiais para separar: 

• Tesoura; 

• Papeis diversos, 

Convidem as crianças para 

inventarem seus desenhos e 

recortarem formas que possam 

DESENHO NO COPO PLÁSTICO 
 
Que tal incentivar a criança a 
reutilizar materiais disponíveis em 
casa para criar seus próprios 
brinquedos? 
Se sobrou copinho plástico de 
aniversários passados, por 
exemplo, é possível usá-los para 
projetar desenhos em uma parede. 
  
Materiais para separar: 
 
* copo plástico ou rolo de papel 
higiênico; 
* caneta; 
* tesoura; 
* papel filme ou fita adesiva; 

* lanterna. 
Convidem as crianças para com o 
auxílio de uma tesoura, retirar a 
base do copo.  
Desenhem sobre o papel filme ou 
fita adesiva e o envolva no topo 
do copo. 
 Depois é só aproximar a lanterna 
na parte oposta ao desenho (base 
vazada), mirar em uma parede 
branca e pronto!  

“BATUQUES” NO CORPO 
 

Que tal transformar o corpo 
em uma fábrica de produção 
musical? 
Nosso corpo produz diferentes 
sons, que ao serem explorados 
pelas crianças provocam 
divertidas sensações, além de 
contribuir com o ritmo 
necessário para a compreensão 
da leitura posteriormente. A 
linguagem corporal deve ser 
vivenciada plenamente e 
desafios são sempre bem-
vindos! 
 
Como sugestão vou deixar um 
vídeo do grupo Batuques, para 
inspirar a brincadeira. 
A ideia do grupo é produzir um 
“efeito Barbatuques” e 
explorar a música de forma a 
mexer lúdica, entreter as 
crianças e mexer um pouco o 
corpo. 
Vamos batucar?? 
 
 

QUE DELÍCIA 
 
 A cozinha é um espaço para 
aprofundar a relação de afeto 
com a comida e com aqueles 
que amamos. 
Nada melhor que preparar 
receitas nutritivas e saborosas 
para degustarem juntos. 
 E COM ESTE CALOR, QUE TAL 
UM PICOLÉ? 
 
Picolé de Chocolate com 
Banana 
 
Ingredientes: 
*2 bananas; 
*2 colheres de sopa de cacau, 
mas se não tiver pode ser 
achocolatado em pó; 
*1 xícara de leite integral 
*copinhos plásticos ou 
forminhas de picolé; 
*palitos de picolé. 
 
Modo de preparo: 
 
Bata o cacau e o leite no 
liquidificador. Corte as bananas 

CORRIDA DE ALGODÃO 

Para esta vivência separe: 

• Algodão em bolinhas, 

ou façam as bolinhas 

do mesmo; 

• Colheres de sopa; 

• Duas vasilhas 

plásticas. 

O desafio é transferir as bolas 

de algodão de uma vasilha 

para a outra, com os olhos 

vendados e usando a colher. 

Quem transferir o maior 

número de bolas  dentro de 

um determinado 

tempo ganha. Não pode 

ajudar com a outra mão!  

No início parece fácil, porque a 

primeira vasilha está cheia de 

bolas. Só que elas são leves e 

não dá para sentir o peso 
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construir outros quando 

montados no vidro. Umedeça o 

dedo com água e passem no 

papel para que o mesmo fixe na 

janela.  Quem sabe vocês possam 

fotografar as paisagens 

montadas e depois construir 

outras novas. 

Outra sugestão interessante, é 

criarem histórias sobre o que foi 

construído na janela. 

 

 

As histórias podem surgir, e o 
melhor é que os personagens 
criados podem se misturar e 
reinventar a brincadeira. 

 
Mas se não tiverem os copinhos 
não tem problema, pois os 
brinquedos com a lanterna do 
celular também fazem uma 
sombra interessante na parede e 
revela aventuras incríveis. 
 

 

GRUPO BATUQUES 
 

 
 
 
 
 

em rodelas e espete no palito 
de picolé. Coloque os palitos e o 
chocolate batido em forminhas 
de picolé. Espera congelar e 
sirva. 
 

 
 
Fiquem à vontade para 
experimentar outros sabores 
com as frutas que vocês têm em 
casa. Em algumas delas o leite 
pode ser substituído por água. 
Convidem a criança para 
escrever a receita depois, 
registrando as quantidades e 
adaptando quando criarem 
novas. 

direito. Com isso, as bolas vão 

sendo derrubadas para fora 

do pote e tudo o que você 

coloca na colher é ar! As 

crianças vão se divertir muito, 

percebendo que vocês 

também encontrarão 

dificuldades de brincar. 

Após a brincadeira, contem 

quem conseguiu colocar mais 

algodão na vasilha e podem 

até registrar estes pontos em 

um pedaço de papel. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=eTo6OryqNdw 


