


Mesmo sem viajar, o período de férias pode ser repleto de diversão. 

Abaixo, sugerimos dicas de algumas brincadeiras, jogos, culinária, livros, 

filmes e jogos para você se divertir com sua família.

Vamos começar?!



1. Desmanche um velho equipamento eletrônico 

Sabe aquele computador velho e quebrado que ficou na estante e não tem mais uso? Ou aquele 

aparelho de fita cassete dos anos noventa? Que tal deixar a curiosidade correr solta e oferecer 

que as crianças desmanchem e vejam como eles funcionavam e como são seus componentes? 

Só não esqueça de avisar que eles não podem fazer isso com todos os eletrodomésticos da 

casa!

2. Prepare um desfile de moda

Com as criações próprias ou com combinações do guarda-roupa (da criança ou dos pais), a 

graça é fazer um evento e pensar em tudo. Local, decoração, figurinos, modelos, trilha sonora, 

maquiagem e penteado. 

3. Aprenda arte com papel

Basta um jornal velho, bexigas, cola branca e um pincel para criar vários objetos usando a 

técnica da papietagem. Encha a bexiga e cubra com várias camadas de papel picado coberto 

pela cola. Depois de seco, pode virar um vaso, uma luminária ou o que a imaginação inventar.

4. Prepare um telejornal 

Que William Bonner que nada! No fim do dia, as estrelas serão as crianças. Vale ser um jornal 

apresentado ao vivo, ou a exibição do material gravado durante o dia... Mas com que notícias? 

Pode ser um resumo do dia, das férias, das notícias reais...

5. Monte peças teatrais 

Que tal montar uma releitura de uma peça que vocês assistiram juntos? Ou quem sabe criar uma 

história nova? Ou ainda sortear papeis em um envelope cheio de personagens (bruxa, 

encanador, velha, empresário, criança, fada...) e deixar a peça rolar solta? Não se esqueçam de 

bolar figurinos e cenários. Uma apresentação para a família toda também pode ser uma grande 

estreia bem legal.

6. Escreva um livro

Dobre várias folhas A4 ao meio e grampeie formando um pequeno livro em branco. Entregue 

para a criança dizendo que é a oportunidade de escrever seu próprio livro. Ilustrações e a capa 

também entram na brincadeira.

7. Monte um jogo da memória musical

Encha garrafas caçulinhas, em pares, com objetos diferentes: feijões, cacos de vidro, papel, 

sementes de diferentes tamanhos... De dois em dois, faça um jogo da memória sonoro em que os 

participantes terão que encontrar a outra garrafa que tenha o mesmo som da que ele mexeu.

8. Separe um tempo para leitura e contação de histórias

9. Brinque de fazer roupas

Uma sugestão é brincar de fazer tie-dye (camisetas hippies cheias de cores). Para isso, basta 

comprar tintas para tecido e seguir as instruções. Mas se a graça é brincar, pode-se criar roupas 

com jornais, tecidos, caixas e o que mais a criatividade permitir.



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

10. Faça uma pista de obstáculos dentro de casa (ou no quintal) 

Atravessar por debaixo da mesa, ir sentando nas cadeiras enfileiradas sem tocar os pés no chão, 

pular uma montanha de almofadas e ter que desviar do caminho repleto de panelas sem 

encostar em nenhuma. Vale montar o circuito que puder imaginar em uma competição de tempo 

cronometrado.

11. Transforme sua casa em um GP 

Com papéis ou caixas de papelão monte uma pista de corrida para os carrinhos das crianças. 

Vale pensar e estruturar curvas, despenhadeiros e até loopings.

12. Dê banho nos brinquedos

Além de deixar os brinquedos (e ursinhos) mais limpos, a brincadeira ajuda a criar um senso de 

responsabilidade pelos objetos.

13. Acampe dentro de casa 

Cabanas de lençol, contar histórias iluminados só por lanternas e o que mais vier à mente.

14. Brinque de praia

Não é por que você não foi ao litoral que não pode fingir que foi. Vale fazer todo mundo colocar 

roupa de banho, fazer brincadeiras características, fazer castelinhos de areia (ou terra) e, com 

sorte, até quem sabe um banho de mangueira.

15. Faça uma árvore genealógica 

Rever as origens é ótimo para reviver sua história. Faça uma árvore genealógica com nomes, 

fotos, figuras, desenhos e não esqueça de contar histórias e pedir ajuda dos mais velhos na 

família.

16. Tenha dias temáticos

Dia de piratas, cientistas, de uma cor, um animal, vale soltar a criatividade junto com os 

pequenos e pensar atividades condizentes (ou pedir que eles pesquisem sobre o tema e 

apresentem de noite para os adultos).

17. Organize o quarto 

Assim como o banho das bonecas, organizar seus objetos ajuda a ter mais responsabilidade. 

Além disso, é uma oportunidade para separar brinquedos em bom estado para doação.

18. Programe uma noite de jogos de tabuleiro

19. Raquete para Balões de Festa

Com pratinhos descartáveis e palitos de picolé, você vai criar raquetes para as crianças 

brincarem de ficar jogando a bola de um para o outro.

É uma brincadeira perfeita tanto para fazer ao ar livre, como também dentro de casa. E o mais 

legal é que essas brincadeiras para fazer com crianças nas férias escolares são sempre uma 

diversão para a toda a família

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



Atividade 20 – Oficina de Histórias em Quadrinhos

� Visita ao Studio de Maurício de Souza

https://youtu.be/ie4Db8zlKTw

 

• Desafio – Crie uma História em Quadrinhos

 Se seu filho (a) já for fã de histórias em quadrinhos, ótimo! Mas se ele (a) não conhecer, 

apresente alguns gibis e proponha o desafio de escrever – e desenhar – uma história parecida 

com a que está dentro dos quadrinhos.

Atividade 21 – Leitura e Escrita

Mostrar que o hábito de ler e escrever pode ser tão divertido, inclusive nas férias. Por isso, nada 

melhor que apresentar algumas atividades simples e divertidas para as crianças.

• Palavras do Dicionário

 A proposta é incentivar a criança a fazer seu próprio livreto de palavras que são 

desafiadoras. 

 Incentive a criança a criar um dicionário, reunindo várias folhas de papel para o livreto. 

Peça para escrever no topo de cada página uma nova palavra que ele aprendeu recentemente. 

Se a palavra puder ser mostrada em uma foto, peça que a criança procure em revistas e jornais 

para encontrar figuras que lustrem as palavras e cole-as nas páginas corretas.

 Depois de cada pesquisa, incentive a criança a escrever o significado de cada palavra e 

uma frase usando cada palavra nova. Se puder, pergunte se a criança gostaria de escolher uma 

frase para contar uma história bem criativa. No final, encoraje a ler essa história para a família.

Atividade 22 – Projetos DIY (Do It Yourself) – Façam vocês mesmos!

Criar o próprio brinquedo é muito divertido para a criança, e uma forma dos pais interagirem 

com o filho de forma criativa. Sim, isso requer mais tempo. Uma dica é deixar a atividade para o 

fim do dia, quando todos já estão prontos para dormir e só precisam de algo para distrair, 

relaxar, passar o tempo. O bom é que não precisa muito: um potinho com arroz dentro vira 

chocalho. Um rolo de papel higiênico pode virar um carrinho, um binóculo, etc.

� Brinquedo Pé de Lata – Um brinquedo antigo e bem divertido.

https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

tradicionais CEP (cidade, estado ou país), carro e fruta? O primeiro que preencher a planilha 

grita ‘stop’ e, imediatamente, os outros jogadores devem soltar a caneta. 

Respostas repetidas valem 5 pontos. Respostas que só uma pessoa escreveu valem 10 pontos.

Atividade 30 – Bijuterias de macarrão colorido

Essa brincadeira é uma boa opção para fazer junto com as crianças. Como exige um pouco mais 

de concentração, a presença e participação do adulto pode tornar a atividade mais interessante.

Para começar, é preciso tingir as contas. Com as contas prontas, é hora de soltar a criatividade e 

montar colares, pulseiras e outras bijuterias.

Para montar as peças, a dica é usar elástico ao invés de barbante, pois fica mais fácil na hora de 

colocar e tirar do pescoço e do pulso. Para ajudar na montagem, cole na ponta do fio um 

pedacinho de fita adesiva, que funciona como uma agulha improvisada.

  

Sessão de Cinema em Casa

Chame todos da casa para fazerem uma sessão de cinema! Os filmes, além de entreter, trazem 

grandes lições que as crianças aprendem de forma intuitiva, às vezes sem perceber! 

Prepare a pipoca e divertam-se!

• Sugestões de Filmes

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738

  



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Detona Ralph + WiFi Ralph: Quebrando a Internet

A animação de 2012 da Disney emprestou a lógica por trás de 

animações da Pixar – “E se (insira aqui qualquer coisa) tivesse 

sentimentos?”. Para construir a história em que personagens antigos de 

videogame possuem (muitos) sentimentos. Ralph, do jogo Conserta 

Felix Jr., se cansa de ser sempre deixado de lado porque é o vilão do 

game. Ele causa uma grande confusão ao tentar conquistar 

reconhecimento e a amizade dos demais personagens do fliperama. A 

sequência do filme, WiFi Ralph: Quebrando a Internet, que estreia em 3 

de janeiro, moderniza a trama e coloca os personagens de décadas 

passadas no vasto mundo da internet.

Onde ver: Netflix (Detona Ralph) e cinemas (WiFi Ralph: Quebrando a 

Internet).

 

Procurando Dory

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um 

insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer 

de tudo para reencontrá-los e acaba esbarrando com amigos do 

passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos.

Onde ver: Netflix (Procurando Dory).

 

Divertida Mente 2

Divertida Mente‘ (Inside Out) se tornou um dos maiores sucessos da 

história da Pixar, conquistando o público, os críticos e a bilheteria 

mundial. Com duas indicações ao Oscar 2016, de Melhor Longa de 

Animação e Melhor Roteiro Original, o diretor Pete Docter conversou 

com a Entertainment Weekly sobre uma possível sequência. De acordo 

com o diretor do filme, ‘Divertida Mente 2‘ é uma possibilidade.

Onde ver: Netflix (Divertida Mente).

 

Kung Fu Panda 2 (2011)

Po vive o sonho de ser o dragão guerreiro, protegendo o Vale da Paz ao 

lado dos mestres Shifu, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-deus e Garça.

Sua vida pacata chega ao fim quando surge um novo inimigo, o lorde 

Chen, que possui uma arma secreta capaz de permitir a conquista da 

China e provocar o fim do kung fu. Para impedi-lo, Po e os Cinco 

Furiosos precisam cruzar o país e derrotá-lo.

Onde ver: Netflix (Kung Fu Panda 2 – 2011).

 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Norm e os Invencíveis | Norm of the North (2016)

Norm é um urso polar do Ártico que não tem a menor vocação 

para a vida selvagem. Além do mais, ele domina uma estranha 

habilidade: a capacidade de se comunicar com os seres humanos. 

Quando o ecossistema da região onde vive é ameaçado pela 

especulação imobiliária na figura de um ambicioso empresário, 

Norm decide embarcar para Nova York na companhia dos 

“invencíveis” lêmingues e tentar impedir que o plano siga adiante.

Onde ver: Netflix (Norm e os Invencíveis).

 

Pets: A Vida Secreta dos Bichos | The Secret Life of Pets (2016)

Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. 

Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado 

Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter 

acabado.

Mas quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha, 

eles vão ter que pôr as divergências de lado . Enquanto tentam 

fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma 

gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da 

dupla.

Sugestões de livros infantis

Rita não grita!

Rita Magrela era gritadeira. Vivia fazendo birra. Tudo era motivo 

para reclamações e berros. Os amigos se cansaram e 

desapareceram. Ninguém mais convidava Rita para brincar, 

ninguém mais lhe dava atenção. Sozinha, ela foi ficando triste, 

emburrada, sem querer conversar. Aí, descobriu que era hora de 

deixar para trás aquela mania esquisita de gritar à toa. Só assim 

ela conseguiria reconquistar seus amigos…

Download: https://pt.slideshare.net/dulcilene/rita-no-grita

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738

Atenção! Você fará as receitas com auxílio de um adulto

1. Muffin Misto Quente 

Super prático de fazer! A massa é feita com pão picado!

 

https://panelaterapia.com/2016/06/muffin-misto-quente.html 

2. “Biscoitinho maravilha” 

Derrete na boca e só leva 4 ingredientes! Dá para brincar de modelar figuras divertidas!

https://panelaterapia.com/2017/02/biscoito-amido.html 

3. Hamburgão de forno 

É uma delícia e muito fácil de fazer! Pode usar 

pães comprados e só tem o trabalho de montar!

https://panelaterapia.com/2017/04/hamburgao-de-forno.html

 

Preparare uma receita simples e deliciosa!



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

4. Brigadeirão de Caneca 

Feito no micro-ondas é uma ótima pedida para você colocar a mão na massa:

https://panelaterapia.com/2018/03/brigadeirao-de-caneca-no-micro-ondas.html

 

5. Pão de Queijo

Essa versão de liquidificador fica muito gostosa e rende bastante! As crianças amam!!!

https://panelaterapia.com/2017/10/pao-de-queijo-de-liquidificador-2.html

6. Copinho Prestígio: mais uma opção gostosa e divertida para as férias:

https://panelaterapia.com/2016/05/copinho-prestigio.html

 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

7. Tortinha com Massa de Pastel é mais uma receita divertida que vai conquistar o coração dos 

pequenos.

https://panelaterapia.com/2016/09/tortinha-salgada-de-massa-de-pastel.html

 

8 - Pipoca Gourmet de Leite Ninho (com ajuda de um adulto)

Ingredientes

1 xícara (chá) de milho de pipoca

½ xicara (chá) de óleo

½ xicara (chá) de água

1 xicara (chá) de açucar

1 xicara (chá) de leite ninho

Modo de Preparo

- Em uma panela, coloque a agua, o óleo, o açúcar e o milho de pipoca. Misture bem, tampe a 

panela e leve ao fogo médio. 

- Quando começar a estourar, vá mexendo a panela para a pipoca se misturar dentro da 

panela e não queimar.

- Quando a pipoca doce estiver completamente estourada, transfira-a imediatamente para 

uma travessa ou bacia.

- Despeje o leite ninho por cima e misture bem, até as pipocas ficarem bem envolvidas com o 

leite ninho.

- Espere esfriar e sirva.

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

9 - Geladinho Gourmet de Nutella

Ingredientes
2 colheres (sopa) de amido de milho.
50 ml de água.
1 litro de leite.
1 lata de leite condensado.
300 g de nutella.
2 colheres (sopa) de cacau em pó.

Modo de Preparar
- Comece dissolvendo o amido de milho em 50 ml de água; reserve. 
- Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho dissolvido. 
- Deixe ferver e misture até engrossar um pouco; espere amornar.
- Transfira para um liquidificador e adicione o leite condensado, a Nutella e o cacau em pó. 
- Bata bem. 
- Preencha os saquinhos de geladinho com o auxílio de um funil.
- Feche os saquinhos e leve ao freezer até congelarem. 
 

 10- Brigadeiro rápido que não vai ao fogo

Ingredientes
1 caixa de leite condensado.
4 colheres de sopa de cacau ou achocolatado em pó.
2 Xícaras de chá de leite em pó.

Modo de Preparar

- Misturar o leite condensado, o achocolatado e o leite em pó. Mexer até virar um creme 

homogêneo. Está pronto para comer de colher. 

- Se preferir enrolar em forma de docinho, deixe a mistura na geladeira por 2 horas antes de 

enrolar.

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

 11 -  Pizza de Frigideira: 

Já pensou o quanto seus filhos vão ficar orgulhosos de prepararem a própria pizza? Essa 

massa é muito fácil de fazer e fica muito crocante!

https://panelaterapia.com/2015/07/pizza-de-frigideira.html

 

Receita para brincar

• Amoeba de tapioca com glitter
(com ajuda de um adulto)

Materiais necessários:
3 colheres (sopa) de tapioca
80 ml de água
Corante alimentício
1 potinho de glitter
Colher
Recipiente que possa ir ao micro-ondas.

Como fazer
- Para começar, coloque em um recipiente 2 colheres de tapioca. Misture bem para retirar as 
pelotas.
- Adicione a água em temperatura ambiente e mexa bem. No começo é um pouco firme 
mesmo, mas depois mexerá com facilidade!
- Adicione algumas gotas de corante alimentício na cor que desejar!
- Agora é hora de levar a mistura ao micro-ondas. Coloque em potência máxima por trinta 
segundos. Mexa ao acabar o tempo.
- Leve novamente ao micro-ondas por mais trinta segundos. Veja se já está no ponto (a 
mistura já ficará com aparência de amoeba).
- Agora espere esfriar bem, molhe as mãos e adicione o glitter. Essa parte é uma delícia! Vá 
misturando bem, apertando a amoeba até incorporar totalmente a purpurina. Depois disso, 
brinque com sua geleca caseira!

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

• Louvre Museum

• Natural History Museum (New Dinosaur Exhibit)

• Museu de Valores do Banco Central

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738



https://youtu.be/9eOKthF5lEE

 Atividade 23 – Acampamento em casa

Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na 

sala! Para as crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou 

no quintal pode ser divertido da mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, 

ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos nos colchões ou sacos de dormir.

Aproveite este dia de acampamento para sair da rotina e jantarem um lanche diferente, 

sentados na frente do acampamento e dormirem mais tarde, depois de contar histórias 

aterrorizantes com a luz da lanterna.

Atividade 24 – Caça ao tesouro – Siga o barbante

É uma brincadeira que vai animar as crianças de diferentes idades e ainda vai deixar uma 

memória de um momento muito especial.

Muita gente acha que só dá para brincar de Caça ao Tesouro quando as crianças são grandes. 

Só que não! 

Primeiro, escolher um local para a brincadeira. Depois, vamos usar um fio de barbante como 

trilha para uma aventura.  As crianças, vendadas, seguem o fio, encontram as pistas e 

executam as tarefas. Quem fizer tudo primeiro, ganha o tesouro.

alimentação – Palhaço Talento” para dançarem juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw

Atividade 25 – Teatro das Sombras

O cenário pode ser montado na sala (com um lençol branco, duas cadeiras e pregadores) ou 

em uma caixa de papelão e papel. 

Para fazer o teatro, basta pegar uma caixa de papel~]ao vazia, régua, lápis, tesoura, papel 

vegetal e fita crepe.

Para fazer os personagens, usamos o papel cartão marrom, palito de churrasco, lápis, tesoura e 

formas de massinha.

 Para que o teatro aconteça de forma prazerosa e engraçada, é necessário juntar toda à 

família, fazer uma bacia de pipoca, apagar as luzes e acender uma lanterna para os 

personagens ganharem vida.

https://youtu.be/atf_b-hlFsE

Atividade 26 – Teatro de Fantoches

Prepare o palco para uma série de shows de marionetes cheios de diversão com as crianças, 

transformando uma caixa de papelão comum em um teatro!

Esse teatro de marionetes é uma ótima maneira de passar o tempo de forma educativa com o 

seu filho, enquanto ele cria um conjunto de jogo útil. Trabalhe em conjunto na criação de um 

palco, cenário, fantoches e enredo inspirados por um personagem, livro ou filme favorito.

Para uma lição adicional, reutilize os objetos domésticos comuns para os materiais de arte 

usados para enfatizar a consciência ambiental.

Muitas brincadeiras podem ser divertidas e educativas ao mesmo tempo, basta usar a 

imaginação e mergulhar no universo das crianças.

Atividade 27 – Brinque de casinha

É comum que os pais não consigam participar o tempo todo das brincadeiras, mas será que não 

dá para trazer a criança para o universo “adulto” de forma lúdica? Aliás, para ela, reproduzir a 

realidade em brincadeira é algo rotineiro, então é só aproveitar! A brincadeira de casinha, por 

exemplo, permite que você arrume a casa de forma divertida e bem acompanhada: é possível 

fazer uma gincana, arrumar objetos bagunçados por categorias ou bolar uma caça ao tesouro 

com objetos a serem guardados!

Atividade 28 – Jogo da memória

Essa é para mostrar quem conhece bem a casa. Uma pessoa escolhe um objeto da casa e a 

pessoa que está vendada tem que descobrir que objeto é esse. Para incrementar, especialmente 

se houver muitos participantes, dá para dividir todo mundo em equipes e ver qual é o time de 

melhor memória visual.

Atividade 29 – Stop

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como “Adedonha”. 

Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos com 

representantes de cada letra sorteada na “Adedonha” que antecede cada rodada. 

Dê uma modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 

Mariana do contra

Mariana é uma menina muito criativa, que enxerga o mundo sob seu próprio 

ponto de vista e o outro lado de todas as coisas. Ela é mesmo do contra. Gosta 

de ver o avesso do direito, ao contrário, meio contrário ou até totalmente 

contrário. Nem seu nome escapou e ela o transformou em Anamaria, só para 

contrariar. Ela nos mostra que existem muitas formas de ver, pensar, sentir, 

imaginar, criar e inventar.

Download: http://br.norkind.ru/pdf-mariana_do_contra_439045.html

O menino que aprendeu a ver

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não 

pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 

uma lição. As coisas do mundo precisamos aprender e é isso que se descobre 

quando se aprende a ler.

Download: 

https://pt.slideshare.net/mariaelidias/o-menino-que-aprendeu-a-ver-17630855

A colcha de retalhos

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos 

que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, 

enquanto o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos 

coloridos, desenhados e cheios de história, os dois foram reunindo e 

costurando lembranças juntos. A partir desse dia, Felipe passou a 

compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

Download: https://pt.slideshare.net/tlfleite/a-colcha-de-retalhos-27225865

Felpo Filva

Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 

muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 

O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 

de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 

permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 

escrita.

Download: https://pt.slideshare.net/laysebernardo/felpo-filva-38621697

A gatocleta do Miafino

Miafino é um gato magrelo que não sabe miar direito. Seu miado é desafinado e 

irrita os moradores da rua. Certo dia, ao ver o show de um gato cantor que 

encanta a plateia, ousa revelar que sabe fazer algo diferente e mais divertido do 

que cantar. Os outros gatos riem dele e o excluem. Mas, com o apoio do gato 

cantor, ele prova que também pode fazer sucesso naquilo em que é bom. A 

mensagem da história remete ao respeito e à valorização das diferentes aptidões 

e habilidades de todos, os talentos naturais de cada um. Dedicando-nos com 

alegria ao trabalho que gostamos de fazer é que podemos alcançar a realização 

profissional e pessoal.

Download:https://www.skoob.com.br/livro/pdf/a-gatocleta-do-miafino/livro:46

306/edicao:50738


