
 

 

 

VIVÊNCIAS PROPOSTAS PARA O PERÍODO DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
 

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 
 

BRINCADEIRA COM 
ARTE E NATUREZA 

BUSCANCO AS CORES DO ARCO-ÍRIS 
NA NATUREZA 

 
Procurando as cores na natureza: 

Que tal procurar as cores do arco íris 
em uma caçada pela natureza? 

Chame a família toda para 
participar, ganha quem conseguir 
achar a maior variedade de cores! 

 

1,2, 3 e.... já! 

 

 
BRINCANDO DE CIENTISTA 

 
Como é bom fazer experiências e 

dar vazão a nossa imaginação! 
Vamos começar? 

 
II. Explosão de gotas de corante. 
Vocês vão precisar de um copo, 

água, um pouco de óleo vegetal e 
corantes de alimento ou tinta 

guache ou tinta de pintura a dedo. 
1.Primeiro, despeje a água no 

copo, coloque o óleo e deixe que 
ele descanse, desfazendo as 
bolhas, como na foto abaixo. 

 
 

2.Agora é hora de chamar as 
crianças. Fica bem mais legal se 

você adicionar um pouco de 
interpretação e magia na 

experiência. Que tal usar uma 
“varinha de condão” e explicar que 
você irá fazer uma dança das fadas 

das cores no copo? Ou que você 

 
BRINCANDO DE FAZER ARTE 

 
Que tal fazer uma caça ao 

tesouro diferente? 
Para isso precisamos de durex 

colorido ou fita crepe que possa 
ser utilizado para marcar o 

caminho que nos levará a pista 
do tesouro. Faça trilhas no chão, 
elas podem ser retas os em zig-

zag para aumentar a diversão. Em 
cada peça da casa que ela 

direcionar terá uma pista para 
encontrar a outra pista, podem 
ser desenhadas ou com objetos 
que indiquem por onde seguir. 
Ah.. o tesouro fica por conta da 
criatividade de vocês, pode ser 
algo bem gostoso para comer, 
um material para confeccionar 

um brinquedo ou um livro!! 
 
 
 

 
CONTE-ME UMA HISTÓRIA? 

 
Chama todo mundo pra ouvir as  

histórias mais legais do 
munso!!! 

 
MARCELO, MARMELO, 
MARTELO - Fafa Conta 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uwwnFQPeABg 

 
 
 

DE HORA EM HORA - Ruth 
Rocha 

 
https://www.slideshare.net/ren

atadamasceno73/slides-de-
hora-em-hora 

 
 

 
HUMM... QUE DELÍCIA! 

RECEITINHAS! 
Quanto mais cor, mais sabor. Que 

tal misturar várias cores e se 
deliciar com uma variedade de 

frutinhas? 
 

SALADA DE FRUTAS 
Ingredientes: 

- 10 morangos; 
- 1/2 melão; 
- 2 bananas; 

- 1 mamão papaia; 
- 10 uvas; 

- 1/2 abacaxi; 
- Suco de duas laranjas 

Modo de fazer: 
- Peça ao adulto para higienizar 

as frutas e retirar as cascas; 
- Ajude-o a cortar as frutas em 

pedacinhos (cuidado!); 
- Esprema as duas laranjas e 

reserve; 
- Misture as frutas picadas e o 

suco; 
- Coloque na geladeira e coma 

geladinha! 
Obs.: A salada pode ser com as 

frutas que tem em casa, abuse da 
criatividade. Caso seja  
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encontrou uma mágica antiga que 
transforma bolhas de cor em fitas 

dançantes na água?
3.Bem, com o enredo criado, peça 
que as crianças pinguem gotas do 
corante ou da tinta na solução de 

água e óleo. No primeiro 
momento, o corante formará 

bolhas presas na faixa de óleo no 
copo. 

4.Mas lentamente estas bolhas 
(que são mais densas) irão 

atravessar a camada de óleo e 
quando tocam na água estouram, 

formando fitas coloridas 
rodopiantes. É muito legal de ver.

E aí, gostaram? Simples e lindo!
https://www.tempojunto.com/201

6/02/13/brincadeiras
estimulam-a-curiosidade

jovens-cientistas/
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encontrou uma mágica antiga que 
transforma bolhas de cor em fitas 

dançantes na água? 
3.Bem, com o enredo criado, peça 
que as crianças pinguem gotas do 
corante ou da tinta na solução de 

água e óleo. No primeiro 
momento, o corante formará 

ixa de óleo no 
 

 
4.Mas lentamente estas bolhas 

(que são mais densas) irão 
atravessar a camada de óleo e 

quando tocam na água estouram, 
formando fitas coloridas 

rodopiantes. É muito legal de ver. 

 
E aí, gostaram? Simples e lindo! 

https://www.tempojunto.com/201
6/02/13/brincadeiras-que-

curiosidade-dos-
cientistas/ 

NAVÍRUS (COVID-19) 

necessárioadoce com mel. Com 
iogurte natural também fica uma 

delícia! 
 
 
 
 
 
 
 

 


