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OFICINA DE MÁSCARAS 

A produção de máscaras explora 

materiais e suportes diversos, 

sobretudo de resíduos 

descartados, além de ser uma 

forma de proporcionar interação 

familiar e reflexões a respeito de 

si mesmo e do outro. 

Para esta vivência vamos precisar 

de alguns materiais que tenho 

certeza de que vocês têm em 

casa. Na verdade escolham 

diferentes materiais para criar as 

suas máscaras e desenvolver a 

criatividade. 

Algumas sugestões: 

• Tesoura, cola; 

• Papelão, tecidos; 

• Papeis coloridos 

• lãs,penas,lantejoulas... 

SABOROSO E NUTRITIVO 
 

A cozinha é um espaço para 
aprofundar laços, compartilhar 
tradições e construir uma relação 
de afeto com a comida. 
Hoje a diversão será na cozinha e 
vamos nos unir para fazer algo 
saboroso e com ingredientes que 
temos em casa. 
 
PASTEL DE PÃO DE FORMA MAIS 
FÁCIL DO MUNDO  
 
INGREDIENTES: 
- Pão de forma 
- Fatias de queijo 
-Fatias de presunto ou mortadela 
- orégano 
- 2 ovos batidos (ou o necessário 
para empanar) 
- farinha de trigo 
-farinha de rosca (comprada ou 
pão torrado triturado) 
 
MODO DE FAZER: 
Com um rolo de massa ou uma 
garrafa de plástico, achate as 
fatias de pão, deixando-as finas e 

BRINCAR DE POÇÃO MÁGICA 
 

Brincadeiras simples vão 
garantir a diversão dos 
pequenos mesmo dentro de 
casa, basta ter imaginação e 
disposição! 
Vamos procurar ingredientes 
para preparar uma poção 
mágica? Pode ser aquele 
tempero esquecido na gaveta, 
folhas e flores secas, um 
pouco de pó de café ou 
qualquer ingrediente que 
encontrar. 
Os ingredientes também 
podem ser líquidos, como 
corantes, molhos, perfumes, 
shampoos, entre outros... 
 Quando sua poção estiver 
pronta, considere distribuir 
magias para os outros.  
Deem nomes para estas poções 
e que tal escreverem os nomes 
que forem criados! Para que 
servem poções? Onde ouvimos 
histórias em que as poções 
foram utilizadas? 
Convidem as crianças a 

CARIMBOS E MARCAS 
 

Brincadeiras artísticas são um 
divertido convite à 
experimentação e descobertas 
de cores, formas, traços e 
possibilidades. 
Quase tudo pode virar um 
carimbo e deixar marcas 
divertidas no papel. Podem ser 
grandes, pequenos etc. 
 
Material: 
 

• Tinta; 

•  colas coloridaS; 

• Folhas ou pedaços de 
papelão. 

Como sugestão para fazer 
carimbos, busquem materiais 
alternativos, como por exemplo 
parafusos ( com a supervisão do 
adulto) 
 

 
 

VAMOS DE PARLENDA? 
 
Leituras de parlendas 
divertem as crianças pois são 
textos criativos e cheios de 
rima, marcam a infância e 
gerações. Parlendas são 
versos infantis, ritmados e 
repetitivos, normalmente 
breves e com rimas. São 
criações anônimas que 
fazem parte do folclore 
brasileiro e passam de 
geração para geração, 
transmitindo a cultura oral 
popular. 
E quem não conhece uma 
parlenda? 
 Vamos relembrar algumas, 
revisitando algumas 
brincadeiras da infância, 
como as brincadeiras de 
roda, de pular corda entre 
outras e aprender algumas 
parlendas juntos. 
Como sugestão, deixo aqui o 
link da palavra cantada para 
que possam se deliciarem 
com tal repertório da nossa 
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• tintas, cola colorida. 

• Palitos, barbante ou látex. 

Convidem as crianças para 

moldarem suas máscaras de 

acordo com seus super-heróis, 

suas fantasias ou personagens que 

inventarem. Ajudem as crianças a 

fazer a marcação dos olhos para 

que eles possam andar com as 

mesmas depois. Após a máscara 

pronta convidem as crianças para 

criarem suas histórias e narrativas 

do personagem inventado. 

Escrevam, gravem e fotografem 

suas histórias. 

 

uniformes. Misture o presunto, o 
queijo e orégano. Divida entre 
metade das fatias de pão. 
Umedeça as bordas com água e 
cubra com as fatias de pão 
restantes. Com um garfo, aperte 
as bordas para fechar. Passe pela 
farinha de trigo, pelos ovos e pela 
farinha de rosca. Frite em óleo 
quente, aos poucos, até dourar. 
Escorra sobre papel-toalha e sirva. 
Convidem as crianças para 
escolher outro recheio também, 
os pastéis doces ficam uma 
delícia!! Inovem!! 
Que tal depois escreverem e 
compartilhar a receita com outras 
pessoas da família. 
 

 

transitarem por este mundo de 
fantasia e criarem uma função 
para estas poções inventadas! 
Que tal um diário 
documentando os ingredientes 
das poções, anotando as 
quantidades, os nomes de cada 
ingrediente e para que 
servem!! 
Divirtam-se em um mundo da 
fantasia e imaginação. 
 
 

 
 

Carimbo feito de legumes ou de 
outros alimentos. 

 
Carimbo feitos de utensílios de 
cozinha, busquem objetos que 
as crianças possam manusear 
sozinhas! 

 
 
Possibilitem que as crianças 
também sugiram seus próprios 
carimbos, como os brinquedos, 
alguns materiais da natureza e 
tudo que desejarem registrar!! 

cultura popular. Também 
convido vocês a buscarem 
fantasias ou produzirem as 
suas para brincarem e se 
divertirem com tamanha 
riqueza. 
 
LINK: 
 
 
 

Após assistirem o vídeo, que 

tal conversarem sobre as 

parlendas conhecidas e as 

rimas trazidas por elas? 

Vocês sabem fazer outras 

rimas? Então vamos 

desenhar o que sabemos 

rimar?  

Para isso separem seus 

materiais de pintura e 

desenho e algumas folhas! 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cqp4N_Hqxv
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