
 

 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

Olá! Hoje já é segunda, são 

muitas notícias do tal 

Coronavírus que chegam a 

toda hora, seja pelo celular, 

jornal, telefonema... Ufa! Mas 

precisamos manter a calma, 

tá!?  E para isso precisamos 

ocupar a mente e as mãos. 

Olha só que lindas essas 

garrafas, não é? 

 
Vamos colocar água numa 

garrafa pet transparente e usar 

qualquer coisa pequena 

colorida que tiver em casa: 

Botões, pompons de lã, 

pedaços pequenos de plásticos, 

dados, bolinhas, glitter, 

lantejoulas, grãos, etc. Agora 

abuse, use e ralaxe! 

 

.   
 

Viram só o que fizemos ontem 

com nossas mãozinhas? Hoje 

então iremos brincar com elas 

e escutar a música TI 

CUTUCÁ (Paulo Tatit - 

Palavra Cantada) com a  Todo 

mundo que estiver em casa 

pode participar. Primeiro 

vamos sentar em círculo e 

seguir os movimentos 

divertidos que estão no link:  
https://youtu.be/3_Sa3zhPWg8 

 

 

Vamos fazer de novo? 

 

Continuando no ritmo de 

distrair, vamos fazer algo bem 

divertido. Vamos dar asas a 

imaginação hoje? Ops! Quero 

dizer um paraquedas para seu 

boneco preferido voar bem alto. 

Vamos precisar de tecido leve, 

ou guardanapo grosso, tesoura, 

barbante, fita adesiva e um 

bonequinho pequeno. 

-Cortar 4 

barbantes em 

partes iguais, 

com aprox. 16 

cm.  

-Passar 2 fitas 

adesivas na 

parte de dentro de cada 

extremidade. Depois você vai 

fazer um furo em cada uma e 

amarrar o barbante. 
Iupi!!!!! É só soltar do alto 

e se divertir. 

 

E tem coisa melhor para 

fazer voar bem alto do 

que ler uma boa história? 

A sugestão de hoje é o 

Livro criado a partir do 

singelo poema "O 

Menino Azul" de Cecília 

Meireles, ilustrado por 

Lúcia Hiratsuka. Com 

ótimo texto e ilustrações 

belíssimas e pode ser 

encontrado na internet. 

 

 

 

Gostou? Que tal 

contar somente 

pelas imagens? 

 

Para o final de semana, que 

tal construirmos um 

joguinho parecido com 

pimball 

caseiro 

para 

distrair e 

divertir. 

Aproveite 

uma caixa 

de papelão 

como a de  

cereais 

para fazer 

este brinquedo. 

É só cortar a parte da frente 

e fazer três tiras e colar as 

pontas, como no exemplo. 

Depois use estas tiras para 

fazer os andares que a 

bolinha vai cair quando 

colocar no buraquinho de 

cima da caixa. 

Vamos brincar? 

 

 

 

https://youtu.be/3_Sa3zhPWg8

