
Curso de 
Férias 2020

Semana 1



Brincadeira e Oficina

O desafio é equilibrar uma bola (ou balão de gás) utilizando um 
tecido. Você pode utilizar uma toalha, lençol ou o que tiver em casa.

Jogo do Equilíbrio

Criar uma televisão usando 
uma caixa de papelão, caneta 
preta e tampinhas de garrafa 
pet.

 TV de Papelão



Cine Pipoca

 Pets 2
Enfrentar as mudanças impostas pelas 
circunstâncias que nos cercam.

Se redescobrir abrindo a mente para 
novas possibilidades.

 O Pequeno Príncipe

A Noiva-Cadáver
O jovem Victor Van Dorst está prestes a se 
casar com Victoria Everglot, porém 
acidentalmente, casa-se com a noiva 
cadáver, que o leva para conhecer a Terra 
dos Mortos. 

O Hotel Transilvânia é um resort cinco 
estrelas, que serve de refúgio para que os 
monstros possam descansar do árduo 
trabalho de perseguir e assustar os humanos.

Hotel Transilvânia



 Culinária

1/2 xícara de leite
1 colher (sopa) de margarina

Calda
2 colheres (sopa) de 
achocolatado em pó

1 colher (sopa) de óleo
1 colher (café) rasa de 
fermento em pó

Ingredientes
1 ovo

4 colheres (sopa) de leite

2 colheres (sopa) de 
achocolatado em pó

4 colheres (sopa) rasas de 
farinha de trigo

3 colheres (sopa) rasas de 
açúcar

 Cupcake de micro-ondas

OBS.: verificar gradualmente o 
micro-ondas.

Coloque todos os ingredientes 
dentro de uma caneca de 
aproximadamente 300 ml ou 
mais.

Modo de Preparo

Mexa até obter uma massa 
homogênea e leve ao micro-
ondas por 3 minutos.

Calda

Decore como desejar!

Coloque todos os ingredientes 
em uma panela, leve ao fogo 
médio e misture até obter 
uma consistência grossa.
Despeje a calda sobre o bolo 
assim que retirá-lo do micro-
ondas.



 Culinária

½ xícara de óleo

4 ovos
Ingredientes

3 cenouras (se forem grandes, 
use somente 2 - para o bolo 
não ficar embatumado)

1 colher de sopa de fermento 
em pó

2 e ½ xícaras de farinha de 
trigo

2 xícaras de açúcar

Bolo de Cenoura com Cobertura 
de Chocolate

Cobertura
1 xícara de açúcar
1 xícara de achocolatado

Modo de Preparo

Colocar no bolo ainda quente.

50 gr manteiga ou margarina
¼ xícara de leite

Bater os 3 primeiros 
ingredientes até ficar com 
consistência fina. Acrescente 
o restante dos ingredientes e, 
por último, o fermento.



Jogo On-line

Escolha um tema de palavras de sua preferência (Geral, 
Objetos, Alimentos, Animais, Verbos, Profissões, Desenhos 
Animados ou Filmes) e divirta-se gratuitamente!

https://gartic.com.br/

Vence aquele que atingir a maior quantidade de pontos, após 
serem alcançados mais de 120.

Com até 10 participantes por sala, a cada rodada um deles é 
designado para desenhar uma palavra sorteada enquanto os 
demais jogadores devem acertar o desenho.

Gartic é um jogo de desenhos on-line cujo objetivo é acertar o 
que o outro jogador está desenhando.



Para Brincar

Você vai precisar escolher um cômodo da casa que tenha 
bastante enfeites. 
Pode ser o armário de brinquedos ou a estante de livros.

Jogo dos 7 Erros Humano

Aí, você vai pedir para a criança observar aquele lugar por 30 
segundos ou 1 minuto (o tempo ideal depende da criança).

A brincadeira aqui é colocar cada coisa em seu lugar!

Depois, você tira a criança da sala e muda 7 objetos de lugar. E aí, 
quem adivinha onde estava cada coisa?

3º ANO AO TEEN 9

VAMOS BRINCAR JUNTOS?

Será uma tarde muito divert ida,  onde 
poderemos rever nossos amigos e brincar de 
Elefante Colorido! Não percam.

Que tal uma divertida partida de Imagem & 
Ação? 
Vocês não podem perder nosso encontro nesta 
quinta-feira, dia 09/07/2020, às 15 horas. 

Vocês não podem perder nosso encontro nesta 
quarta-feira, dia 08/07/2020, às 15 horas.

INFANTIL AO 2º ANO

É só entrar no link da sala e se preparar para 
uma incrível experiência on-line com seus 
amigos!


