
 

Dia 1 Dia 2 
 
AVENTURAS NA NATUREZA! 

Para fazer nossas pinturas vamos 
precisar de um pincel. E agora? Está na 
hora de pesquisar na coleção de 
materiais da natureza que recolhemos 
do nosso quintal... Vamos selecionar 
galhinhos para construir um pincel? 
Você vai precisar de alguns galhinhos, 
folhas e flores variados e linha ou 
barbante para amarrar. 

 

 
Aceita um desafio com pincéis? Você vai 
precisar do seu pincel natural e um cabo 
de vassoura. Vai precisar amarrar seu 
pincel na ponta do cabo de vassoura e 
tentar fazer uma pintura como na foto 
abaixo: 

 
PEQUENOS CIENTISTAS! 
 
Já deu para sentir que amamos 
atividades criativas que conseguem 
reunir arte e ciências
Principalmente porque esse tipo de 
atividade tem a capacidade de 
despertar a curiosidade
aprendizagem acontecer. Então, vamos 
lá! 
IV.Arte e Ciências no teste do esmalte.
Para fazer o experimento você vai 
precisar de: um pode com 
esmaltes de cores diferentes, palito de 
dente e pedaços de papel cartão ou 
cartolina. 
1. O primeiro passo é despejar algumas 
gotas de esmalte na água.Como o 
esmalte é leve, ele fica sobre a água.
 

 
 

 
 
 
 
 
2. E permanece lá mesmo quando você 
usa o palito para mexer com ele.
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Dia 3 Dia 4 

ra sentir que amamos 
atividades criativas que conseguem 
reunir arte e ciências, certo? 
Principalmente porque esse tipo de 
atividade tem a capacidade de 
despertar a curiosidade para a 

Então, vamos 

IV.Arte e Ciências no teste do esmalte. 
Para fazer o experimento você vai 

pode com água, 
esmaltes de cores diferentes, palito de 
dente e pedaços de papel cartão ou 

O primeiro passo é despejar algumas 
gotas de esmalte na água.Como o 
esmalte é leve, ele fica sobre a água. 

E permanece lá mesmo quando você 
mexer com ele. 

  
PINTAR E BORDAR ESÓ COMEÇAR! 
 
 
Brinquedos e os espaços! 
Os brinquedos fazem parte do 
imaginário infantil e precisam estar 
presentes, mas não precisamos 
selecioná-los.  
Como sugestão disponha de todos os 
brinquedos em um ambiente 
aconchegante como a sala ou o 
quarto, e ofereça oportunidades para 
a invenção: misturar carros com 
bonecas, panelas e super- heróis, 
jogos de encaixe e ferramentas 
possibilitam divertidos cenários 
regados de imaginação e histórias. 
 
 
 
 
 

 
HORA DA HISTÓRIA! 
 
O MOSNTRO DAS CORES - Fafa 
Conta 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=QN5yJ4y_c74 
 
 
 
O PEQUENO LIVRO DA AMIZADE 
Christine Coirault 
 
 
https://www.slideshare.net/fpr
c/histria-infantil-a-amizade
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dia 5 

Fafa 

https://www.youtube.com/wat

O PEQUENO LIVRO DA AMIZADE - 

https://www.slideshare.net/fpr
amizade 

 
APRENDIZ DE COZINEIRO! 
 
Que tal um bolo bem fofinho e gostoso?  
 
E se ele for nutritivo então, melhor ainda! 
 

BOLO DE CENOURA 
Ingredientes: 
- 2 cenouras médias; 
- 3 ovos; 
- 1 xícara de açúcar (se possível 
mascavo, demerara ou cristal) 
- 2 xícaras de aveia (ou farinha de 
trigo); 
- 1/2 xícara de óleo; 
- 1 xícara de água; 
- 1 colher de fermento em pó. 
Modo de fazer: 
- Peça ajuda ao adulto para bater no 
liquidificador as cenouras 
descascadas e picadas, os ovos, o 
óleo, o açúcar e a água; 
- Despeje esta mistura numa tigela e 
acrescente a aveia e o fermento; 
- Misture  bem; 
- Coloque a massa num tabuleiro 
untado com manteiga e farinha; 
- Agora é só o adulto colocar o 
tabuleiro no forno pré aquecido para 
assar por mais ou menos 40 minutos; 
Enquanto isso, vamos fazer uma 
calda de chocolate? 
Ingredientes:  
- 8 colheres de açúcar; 
- 2 colheres de manteiga amolecida; 
- 5 colheres de leite líquido; 
- 3 colheres de chocolate em pó. 
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Pintando com os pés: Você pode passar 
tinta caseira no pé, depois sobre um 
papel, (que pode ser um jornal) dançar 
sua música preferida. Fale como você se 
sentiu nessa brincadeira. O que você 
observou? 

 

3. Vamos aproveitar para fazer arte! 
Para isso, você pega a folha de papel 
recortado no tamanho do pote e 
coloca na superfície da água. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
4.Olha o que acontece quando você 
tira o papel: o esmalte gruda e vira 
uma pintura! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.tempojunto.com/2019/0
2/18/ arte-e-ciencias-experimento-do-
esmalte/ 

 
Modo de fazer: 
Misture tudo e coloque por cima do 
bolo! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


