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Brincadeira e Oficina

Para fazer, você vai precisar de garrafa pet, canudinhos, 
tesoura e elástico.

Bolha de sabão na garrafa pet



Brincadeira e Oficina

Quem sou eu?
A criança terá que adivinhar quem ela é, e os participantes só 
poderão responder com SIM ou NÃO. Poderá ser uma palavra, 
objeto, personagens ou imagens.

Cor da Roupa
Uma pessoa grita uma cor, aí todos saem para vestir o que tiverem 
daquela cor. Vale pegar do guarda-roupa, de outro familiar... perde 
quem aparecer por último!



Cine Pipoca

A animação aborda os 
sentimentos ao mostrar o amor 
entre Ferdinando e o pai, a 
alegria do touro ao encontrar 
uma flor, o vínculo de carinho 
que o protagonista tem com os 
amigos e até mesmo quando 
ele diz para outro personagem
que não é feio ficar triste. 

O Touro Ferdinando

O filme faz com que as crianças 
entendam o que move essas 
relações e prestem mais 
atenção ao que estão sentindo. 

do outro.

É uma história muito bem 
trabalhada, e, como em um jogo, 
passamos por fases e cumprimos 
missões e afazeres a fim de 
conseguirmos o que queremos 
(ou imaginávamos querer). 
Enfatiza a família como um bom 
pilar para descobrir a sua 
individualidade e respeitar a 

Dois Irmãos - Uma Jornada 
Fantástica



Cine Pipoca

Monstros S/A
A maior fábrica de monstros 
do mundo conta com James 
Sullivan, um dos monstros 
mais assustadores, que tem o 
pelo azul e chifres, além de 
seu assistente e melhor amigo 
Mike, um monstro verde de um 
olho só. Eles têm por missão 
assustar as crianças, que são 
consideradas tóxicas pelos 
monstros e cujo contato com 
eles seria catastrófico para 
seu mundo. Porém, ao visitar o 
mundo dos humanos a 
trabalho, Mike e Sully 
conhecem a garota Boo, que 
acaba sem querer indo parar 
no mundo dos monstros.

A Pior das Bruxas 
A garota Mildred leva uma vida 
normal até o dia em que 
conhece a bruxa Maud.
Mildred descobre que tem 
aptidões para se tornar 
feiticeira. Ela então começa a 
frequentar a Academia Cackle, 
uma escola para bruxas.
Mildred tem as melhores 
professoras, mas 
inexplicavelmente a garota 
sempre se dá mal na hora de 
realizar os feitiços, revelando 
ser a pior das bruxas.



 Culinária

1 canela em pau

1 caixa de creme de leite 

3 colheres (sopa) de chocolate 
em pó

Noz-moscada a gosto

2 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de açúcar   

1 colher (sopa) de amido de 
milho

Ingredientes

Chocolate Quente

Modo de Preparo

6. Despeje o conteúdo da 
panela em canecas e sirva 
ainda quente.

5. Misture bem até que ele 
tenha sido completamente 
incorporado;

3. Assim que levantar fervura, 
adicione a noz-moscada e 
misture bem;

1. Em uma panela, misture o 
leite com o chocolate em pó, o 
amido de milho e o açúcar;
2. Coloque a canela em pau e 
leve ao fogo baixo até ferver, 
mexendo de vez em quando;

4. Em seguida, desligue o fogo 
e acrescente o creme de leite;



 Culinária

200 g de maizena

4 colheres de sopa de açúcar
1 ovo

Ingredientes

100 g de margarina 

Biscoito de Maizena

Modo de Preparo
Misture todos os ingredientes 
em um bacia até formar uma 
bola de massa.
Faça bolinhas com as mãos. 
Coloque em uma assadeira 
(não precisa untar). Amasse 
com o garfo.
Asse em forno médio, pré- 
aquecido.



 Culinária

Ingredientes

2 colheres (sopa) de chocolate em pó   
1 colher (sopa) de leite

Modo de Preparo

3. Leve o recipiente ao micro-ondas e 
deixe cozinhar por 2 minutos em 
potência alta. Retire com cuidado 
para não se queimar e misture 
vigorosamente. A partir desse ponto,

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

2. Num recipiente refratário bem 
grande (pode ser uma tigela de vidro 
ou de porcelana), coloque o leite 
condensado, a manteiga e a 
misturinha de chocolate com leite 
Mexa bem com uma colher. Atenção: 
é muito importante que o refratário 
seja grande e alto, pois o volume dos 
ingredientes aumenta em até cinco 
vezes enquanto cozinha (se a tigela 
for pequena, o conteúdo pode 
derramar e você ainda corre o risco 
de se queimar ao retirá-lo);

1. Numa tigela pequena, misture o 
chocolate com o leite, até dissolver;

Brigadeiro de micro-ondas

5. Volte a tigela ao micro-ondas em 
sessões de 30 segundos, mexendo 
a cada etapa, até ficar com a 
consistência desejada (lembre-se 
que o brigadeiro vai endurecer 
quando esfriar). Geralmente, mais 
duas rodadas são suficientes - as 
potências dos micro-ondas variam 
muito, por isso é melhor ir aos 
poucos até descobrir qual é o 
tempo ideal no seu aparelho.

você vai levar o brigadeiro para 
cozinhar no micro-ondas três vezes 
por 1 minuto cada. Entre cada 
rodada, retire a tigela e misture 
bem. (No total, serão 5 minutos, 
contanto os 2 minutos iniciais de 
cozimento);
4. Após os 5 minutos de cozimento, 
a massa ficará com uma aparência 
talhada - é assim mesmo, não se 
preocupe. Mexa vigorosamente com 
a colher ou com um batedor de 
arame, para ficar lisa - esse é o 
segredo para deixar o brigadeiro de 
micro-ondas bem cremoso;



Jogo On-line

Jogo educativo que estimula a inteligência e melhora a 
capacidade de reconhecer sons. Simples e intuitivo para que as 
crianças de todas as idades possam se divertir.

Divirta-se com as charadas do Eu sei o Desenho, o jogo de 
adivinhar do momento! Teste seus conhecimentos e descubra 
qual é o desenho neste quiz de desenho animado. São mais de 
200 personagens, referências e clássicos para você acertar, 
num jogo eletrizante!

https://iguinho.com.br/
Esse site irá divertir todas as idades com a variedade de jogos, 
desenhos, músicas e livros!



Para Brincar

Um jogo em família é também uma ótima oportunidade de 
conhecer melhor o outro e de ensinar enquanto há diversão. É 
legal separar em equipes ou até mesmo jogar individualmente e 
ver as crianças com autonomia. Mais importante é enxergar 
neles uma maneira de criar vínculos – entre primos, irmãos, 
pais e filhos. Ludo, dama, xadrez, dominó, detetive, resta um: 
cada família terá o seu jogo preferido.

Jogos de Tabuleiro



Vamos Brincar Juntos?

EDUCAÇÃO INFANTIL AO YEAR 2

Além de matarmos um pouquinho a saudade, faremos 
uma emocionante partida de forca e uma divertida 

brincadeira de mímica!

Dia 15/07/2020, às 15 horas.

Vocês não podem perder 
nosso próximo encontro!

Para jogar, não é preciso nada além de papel, caneta e 
tempo reservado para a diversão. 

Dia 16/07/2020, às 15 horas.

Tudo pronto? Então vamos adedanhar! 

Vamos jogar Stop?
YEAR 3 AO TEEN 9



Entretenimento

Tour virtual pelos parques Epcot, Hollywood Studios, Magic 
Kingdom e Animal Kingdom.
https://saopauloparacriancas.com.br/sem-sair-de-casa-conheca-parques-disney-
t o u r - v i r t u a l / ? f b c l i d = I w A R 2 L H s K d Z -
1yiCciCGH8C65jcyYYFKF0g_w_jO_pzAz0BGkyprMnaHPcr6k

https://www.youtube.com/watch?v=qdQReO3pNik

Live Mundo Bita



Entretenimento

Live Zoológico de São Paulo
https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo

Expressão Corporal
Dancem e divirtam-se com o sultão Aly
Teacher Junior 
https://sway.office.com/Bqy0PULb5QDbW6pN?ref=Link&loc=mysways



Dica Cultural

A jovem Malala é o que há, né?! Ela é simplesmente a pessoa 
mais nova a ser laureada com um prêmio Nobel, no caso o da 
paz. Entre as várias produções que já surgiram em torno dela, 
uma das mais bacanas é a peça “Malala, a menina que queria ir 
para a escola”.

Confira 17 tours virtuais para viajar pelo mundo sem sair de 
casa e junte a família para conhecer e/ou relembrar grandes 
atrações!

Tour Virtual
https://passeioskids.com/confira-17-tours-virtuais-para-
viajar-pelo-mundo-passeios-kids/

Vamos ao teatro?
https://www.youtube.com/watch?v=UiiS6AS7mPs


