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BATE PAPO INTERATIVO 

 
Você já deve ter vivido a 

experiência de se 
contagiar com a felicidade 
dos nossos filhos quando 
estamos brincamos junto 

com eles, certo!? 
Os dias mais felizes da 
infância são quando as 

crianças vivenciam 
momentos prazerosos 

com as pessoas que 
convivem e cuidam delas. 

 
Que tal aproveitarmos 
melhor o tempo que 

temos para consolidarmos 
e fortalecermos essa 

relação?! 
Propomos uma semana 
com momentos lúdicos 

onde o foco será   brincar 
de forma simples, 

espontânea e rica em 
interações e afetos. 

 
TEMPO JUNTO 

 
Se observarmos 

atentamente, veremos que 
cada dia se apresenta cheio 

de oportunidades para 
reforçar a conexão entre nós 

e nossos filhos! 
 

Escolha duas (ou mais) das 
propostas abaixo e boa 

diversão!!! 
 

➢ Cineminha com os 
colchões na sala; 

➢ Fazer selfies e vídeos 
engraçados; 

➢ Rever as fotos da família 
e repetir as mesmas 
fotos; 

➢ Fazer massagens nos pés 
uns dos outros; 

➢ Após o jantar, sente ou 
deite em uma canga, por 
exemplo) ao ar livre e 
ficar observando o céu: 

 
SOM NA CAIXA 

 
Conhecemos as músicas 
preferidas de cada um?! 

Hoje faremos um pequeno 
show! Vale improvisar um 
microfone! Será um show 

particular, reservado apenas a 
família. 

Cada um deve cantar algumas 
das suas músicas favoritas. 

 
Agora vamos “sacudir o 

esqueleto” juntos!!!! 
 

Pop pop-Fitdance kids 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=DOeFG-06z6c 
 
 
 
 

 
BRINCADEIRA DIVERTIDA 

 
A diversão hoje está 

garantida! 
 

Viveremos uma experiência 
bem divertida: penteado 

maluco. 
Vocês podem usar gel, glíter, 

xuxinhas, fitas, adereços, 
retalhos de tecido, tintas e 
até brinquedos e materiais 

recicláveis. 
A criatividade e a diversão 

são os itens mais 
importantes! 

Algumas ideias de penteados 
malucos para vocês se 

inspirarem: 
https://revistacrescer.globo.c
om/Curiosidades/noticia/201
9/10/dia-do-cabelo-maluco-

reunimos-8-penteados-
criativos-e-divertidos.html 

 

 
BRINCANDO JUNTO 

 
Todo dia é dia de interações 

e brincadeiras! Vamos 
sugerir mais algumas 

brincadeiras, se vocês não 
conhecem, pesquisem na 

internet, OK?! 
 

➢ Passar anel 
http://mapadobrincar.fol
ha.com.br/brincadeiras/d
iversas/733-passa-anel 

➢ Benti que benti o frade ( 
ou Boca do forno) 
http://mapadobrincar.fol
ha.com.br/brincadeiras/d
iversas/665-boca-de-
forno-1 

➢ Chicotinho queimado 
http://mapadobrincar.fol
ha.com.br/brincadeiras/c
antadas/121-chicotinho-
queimado 

➢ Pular corda 
https://mapadobrincar.fo
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No link abaixo você 

encontrará preciosas 
sugestões, não só para 

essa semana, mas para a 
vida! 

 
https://blog.brinquebook.
com.br/papo-leitor/criar-
memorias-filhos-7-dicas/ 

 

é maravilhoso e não 
custa nada! 

 
 
 

 

https://www.bol.uol.com.br/
listas/2016/03/09/28-ideias-
de-penteados-malucos-para-
criancas.htm?mode=list&foto

=27 
 
 

Tirem muitas fotos! E Boa 
diversão! 

 
 

lha.com.br/brincadeiras/c
orda/ 

➢ Cobrinha Cobrão 
http://mapadobrincar.fol
ha.com.br/brincadeiras/c
orda/250-cobrinha-
cobrao-morrinho-morrao 
 

Só existe uma regra para a 
diversão e conexão com seu 
filho: respeitar as regras das 

crianças! 
Os dias mais felizes podem 

ser vividos hoje, vamos 
aproveitá-los juntos às 

crianças. 
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