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Estamos há algum tempo em isolamento
social e vamos continuar ajudando você a
manter seus pequenos ativos durante esse
período.
Cada vez mais próximos, os familiares
podem aproveitar esse momento para
ressignificar e fortalecer vínculos,
oportunizando vivências que ficarão
gravadas nas memórias das crianças.
Compilamos mais brincadeiras e práticas
para passar o tempo com a meninada. 
Apostamos que muitos já se divertiram com
essas brincadeiras quando eram crianças.
Aliás, essa também é uma oportunidade de
relembrar momentos e compartilhar um
pouco sobre as suas próprias aventuras.
Para as crianças, conhecer um pouco mais
sobre a infância dos adultos pode fazê-las
viajar no tempo.
 
Que tal fazer parte disso?

O que fazer com as crianças 

durante o isolamento social?



Brincadeiras
no Quintal
Terra, vento,

árvores, pássaros...
Quantas coisas

existem no quintal
e quantas

possibilidades!
Nesta seção

exploraremos ainda
mais esse ambiente

com 11 dicas de
brincadeiras que

farão o tempo
passar sem ser

percebido e levarão
diversão para você

e sua família.
Confira!
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é belo quando está repleto de estrelas! Você já pensou
em fazer isso durante a quarentena? Se a noite estiver
agradável (nem muito quente, nem muito frio), coloque
uma esteira (ou o que você preferir) no chão do quintal
para você e sua família deitar e observar o céu.
Agora, aí vai uma dica especial! Essa experiência pode
ser ainda mais completa com o auxílio de aplicativos
que identificam e mostram planetas, estrelas e as
constelações, quando você aponta o celular para o céu.
Dois desses aplicativos são o Sky View e o Star Walk 2 -
Astronomia em português para crianças. Entre na loja
de aplicativos do seu celular e baixe-os; são gratuitos.

Bobinho
Para essa brincadeira, precisamos de três pessoas e
uma bola. Uma pessoa em cada ponta e uma no meio.
Uma joga a bola para a outra e a que está no meio
tenta pegar. Se ela conseguir deixa de ser o bobinho, e
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pessoa que jogou a bola assume
seu lugar. Esse é um jogo simples e
bem legal para  fazer em família! 

Olhar as estrelas
Quando foi a última vez que você    
parou para olhar as estrelas? Já 
passou um tempo fazendo isso 
com seu(s) filho(s)? Ah, quantos 
mistérios existem no céu, e como



Cabra-Cega
Muito conhecida, essa brincadeira é bastante divertida.
Para brincar, separe um tecido grande o suficiente para
vendar os olhos do participante que será a cabra cega.
Depois que esse participante estiver vendado, os
demais jogadores se espalham e começam a falar com
a cabra cega. "Cabra-cega de onde você veio?".
 
A cabra-cega responde um lugar, que pode ser a casa,
a fazenda, a escola...
A turma pergunta: 
"O que trouxe para nós?".
A cabra-cega responde:
Por exemplo, se veio da 
fazenda, pode dizer leite.
A turma pergunta: 
"Vai dar um pouco pra 
nós?".
A cabra-cega responde:
 "Não!" 
 
Depois disso, ela começa a tatear para encontrar os
jogadores, enquanto todo mundo faz barulho. Quando
a cabra cega consegue pegar uma pessoa, ela precisa
descobrir quem é. Se acertar, esse participante passa a
ser a cabra cega.
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Fonte: Mapa do Brincar 
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/445-cabra-cega

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/445-cabra-cega


Bolinha de Gude
Uma charada: é de vidro, redondinha, colorida e muito
bonita. Tem muitos nomes e formas de brincar. Dá pra
jogar sozinho ou com a galera, mas precisa de mais de
uma para a brincadeira funcionar. Bila, burca, carolo,
berlinde, bola de gude, e muitos outros nomes que
mudam de lugar para lugar, e formas variadas de
brincar, como 3 covinhas, círculo, estrela, triângulo...
Tantas que precisaríamos de um e-book só para ela.
Por isso, clique no link para conhecer sua história e
todas as formas de brincar, no site da wikipédia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Berlinde.

Plantas, Luz e Sombra
Você tem plantinhas no seu quintal? No chão ou em
vaso, você pode brincar com suas sombras. Separe
papel, pincel e tinta guache ou qualquer lápis de cor
que você tenha em casa. Peça à criança para ela
contornar e pintar na folha de papel as sombras que as
plantas  fazem.  Essa  é  uma  atividade  relaxante que a 
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distrairá por algum tempo,
enquanto   ela    usa   a imaginação
para colorir e criar composições a
partir das sombras produzidas pelas
plantas. Também dá para fazer essa
atividade dentro de casa, com a luz
artificial de um abajur ou lanterna,
por exemplo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Berlinde


Cidade de Barro/ Terra
Se no seu quintal tem algum espaço de terra
ou barro, deixe as crianças brincarem de
construir utilizando esse rico material. Dê a
elas utensílios para que possam soltar a
imaginação. Baldinhos, pazinhas, colheres...
tudo para ajudá-las a fazer comidinhas ou
criar verdadeiras cidades. Se sobrar um
tempinho, vá brincar com elas. Vai sujar um
pouquinho, mas a diversão é garantida. Além
disso, a próxima brincadeira que vamos
indicar vai te ajudar na limpeza, confira!

Banho de Mangueira
Nossa, brincadeira com terra faz uma sujeira, não é
mesmo? Mas, não se desespere! Se o dia estiver
quente, vamos limpar tudinho com um banho de
mangueira. O legal é que as crianças vão continuar a
diversão. Coloque o dedo na ponta da mangueira
fazendo uma espécie de chuva fina e coloque contra a
luz, veja se aparece um pequeno arco-íris... As crianças
vão amar! Leve toalha, roupas limpas e os produtos de
higiene que você preferir.
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Tudo pronto para um bom e divertido
banho. Só não pode ter desperdício de
água, se não estiver usando, feche a
torneira.



Boliche de Sucata
Boliche é super divertido e dá para brincar em
qualquer lugar, com a família toda. Esse brinquedo
também dá para confeccionar em casa, com coisas que
normalmente jogamos fora.
Você vai precisar de 10 garrafas (pode até ser a
garrafinha de detergente de pia), folhas de papel (jornal
ou revista velha) e fita adesiva. Tinta guache é opcional.
Limpe as garrafas. Você pode pintá-las ou decorá-las
como quiser. 
Faça uma bola com o papel velho e passe a fita adesiva
para ela não se desfazer durante o jogo.
Organize as garrafas no chão em forma de triângulo, na
ordem: cinco atrás, três, duas e uma na frente. 
Dê um espaço entre você e o “pinos”, conte 10 passos e
lance a bola para tentar derrubar o maior número de
garrafas. Quem derrubar mais, vencerá o jogo.
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Corrida de Saco e outras possibilidades
A corrida do saco é um desafio super legal! Você não
precisa necessariamente de um saco para começar a
brincar. Você pode utilizar um cinto ou um tecido para
prender as pernas dos adversários. Depois disso,
marque a linha de chegada e dê a largada. Quem
chegar primeiro ganha. Sem poder correr, os
participantes devem pular o mais rápido que
conseguirem para ganhar a corrida. Legal, não é?



Sapato de Lata
Esse brinquedo é bem legal e provavelmente você tem
tudo que precisa para construir um aí na sua casa.
Você vai precisar de duas latas (por exemplo, de leite
em pó) e 2 m de barbante (se você não tiver barbante,
pode usar tiras de tecido ou fio, o que você tiver). 
É necessário furar cada uma das latas dos dois lados
para passar o barbante. Cada lata precisa de 1 m de
barbante, passe-o pelos furos e dê um nó para unir as
pontas. Agora, seus sapatos estão prontos. É só subir,
segurar nos barbantes e desfilar por aí. 

Corrida da bolinha na colher
Outra opção de corrida, mas com um desafio a mais, é
a corrida de bolinha na colher. Nessa brincadeira a
bolinha não pode cair no chão. Do contrário,
automaticamente o adversário ganha. Você precisará
de duas bolinhas e duas colheres. Pegue a bolinha e
coloque na colher, em seguida tente chegar o mais
rápido à linha de chegada sem deixar a bola cair. Será
que você consegue?
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Ainda dá pra enfeitar as latas;
use a imaginação para deixá-las
bem bonitas e divirta-se.



Dicas 
para se divertir 

em casa!
 
 
A seguir, algumas dicas para promover a união e a
afetividade nesses tempos de pandemia. Vamos
aproveitar esse momento de maior proximidade e
tempo com nossos familiares para descobrirmos
novos talentos, brincadeiras, invenções, tudo
regado a muita intimidade e afeto.
Que tal criar momentos mão na massa? Procure
em sua casa uma estante, um móvel, uma caixa
onde você possa juntar um kit com algumas
ferramentas básicas, sucata e outros materiais
disponíveis (fios, linhas, cola, arame, tampas de
garrafa etc). Arrume um espaço e monte sua
oficina.
Junte a família para pensarem em novas soluções,
descobrir novos experimentos e brincadeiras.



Corrupio
Para fazer esse brinquedo você vai precisar de
papelão, barbante ou linha e canetinhas coloridas.
Desenhe no papelão o contorno de um círculo, pinte e
deixe bem colorido. É importante que o desenho tenha
pelo menos 8 cm de diâmetro. Agora recorte e perfure
o papelão no meio da figura, fazendo dois furos um ao
lado do outro. Passe um barbante nos dois furos e dê
um nó unindo as pontas. Repita o processo na outra
extremidade do barbante. Seu brinquedo está pronto,
basta você segurar na duas pontas torcendo o
barbante até não ser mais  possível. Em  seguida,  puxe 

Aplicativo "Significa Família"
Este é um aplicativo gratuito, facilmente encontrado na
loja de aplicativos do seu celular. Com ele você e a
criança receberão dicas para colocar a mão na massa e
criar projetos por meio de materiais que você tem em
casa. Os projetos são categorizados por faixa etária.
Tem vários materiais de apoio para ajudá-los a
entender a proposta. Fica de olho, baixa o app e
comece a explorar as possibilidades.
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as extremidades para fora, com
força. O brinquedo começará a
girar e suas cores se fundirão. Dá
para brincar com outra pessoa,
basta que cada uma puxe uma
ponta.
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http://www.abrinquedoteca.com.br/faca_voce2.asp?id=26


Brinquedos com rolinho de papel
Para construir esses brinquedos você pode usar
rolinhos de papel higiênico ou de papel toalha e
alumínio. Você também precisará de tesoura, papel,
canetinhas, barbante, fita adesiva, tinta guache, pincéis,
cola e lápis de cor. Com esse material você conseguirá
fazer:
Um incrível Binóculos
Junte dois rolinhos e cole-os com cola ou fita adesiva.
Depois de colados, faça um furo na ponta cada rolinho
e amarre um barbante para você poder levar seus
binóculos pendurado no pescoço. Depois disso, use as
canetinhas, lápis de cor e o que mais você quiser para
decorá-lo.
Um sapo esfomeado
Pegue um rolinho de papel higiênico e passe um
pedaço de barbante de 15 cm por dentro do rolo
deixando as pontas para fora. Feche um dos lados com
fita adesiva ou cola, de maneira que seja possível puxar
o barbante depois que terminar. Em uma folha de
papel, desenhe as quatro perninhas do sapo e uma
mosca, depois recorte e cole as perninhas (no
corpinho  do  sapo  -  rolinho)  e  a mosca  (na ponta do 
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barbante que ficou para o lado da
boca do sapo). Agora decore o
sapinho, pinte o corpo e faça os
olhinhos. Depois de tudo pronto é só
brincar, puxe a ponta do barbante
para o sapinho comer a mosca.



Criação de Máscaras
Construir máscaras é uma divertida opção de atividade
para fazer com as crianças. Você precisará de folhas de
papel (podem ser brancas ou coloridas), tesoura, cola
e, para decorar, canetinhas, lápis de cor, giz de cera,
tinta guache. Precisará também de elástico para
prendê-la no rosto ou de um palito para colar na
máscara, usando-o como suporte para segurá-la. Em
uma folha, demarque a área dos olhos e use a
imaginação para criar as máscaras. Não precisa fazer
igual às que já existem, pode desenhar o modelo que
preferir. Peça à criança para inventar uma também.
Antes de recortar as máscaras, verifique se elas têm o
tamanho ideal e se as áreas marcadas para os olhos
estão no local correto. Agora é só recortar e decorar
da forma que achar melhor. Caso tenha em casa, pode   

Um gato bonito
Coloque um rolinho de papel em pé.
Dobre para dentro a parte de cima do
rolo. Quando você fizer isso,
conseguirá ver as orelhinhas do gato.
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colar lantejoulas ou papel colorido picado.
Depois faça um desfile de máscaras, tire
fotos e grave tudo para enviar para a
família e rever no futuro.

Depois é só colorir. Use canetinhas para fazer o
contorno dos olhos, nariz e boca e pinte tudo para
ficar bem bonito. 



 
A boneca Abayomi é muito fácil de fazer e fica
lindíssima. Quer tentar fazer uma? Então, mãos à obra!
Você vai precisar de uma tesoura, duas tiras de tecido
preto, uma medindo 24 cm x 12 cm para a cabeça e o
corpo e outra medindo 24 cm x 5 cm para os bracinhos
e de um pedaço de tecido colorido, medindo 14 cm x 8
cm, para a roupa. Além disso, você precisará de duas
fitas de tecido colorido para o turbante.
Faça um nó em uma das pontas do pedaço de tecido
(24 cm X 12 cm). Este nó será a cabeça da boneca, é
importante deixar uma sobra de pano no nó, para ser o
cabelinho. Estenda o outro pedaço de tecido (24cm x 5
cm) sobre a mesa e, em seguida, coloque o corpinho da
boneca por cima. Agora amarre o tecido para prender
os bracinhos ao corpo da boneca.
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Abayomi
O nome Abayomi vem do Iorubá* e
significa “encontro precioso”. As bonecas
são símbolos de resistência do povo negro,
eram feitas pelas mães para acalentar as
crianças durante as longas e terríveis
jornadas nos navios tumbeiros.
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Com uma tesoura, abaixo dos
bracinhos, corte o tecido do corpo no
meio, para fazer as perninhas. Faça nós
em todas as pontas. Pronto, você já tem
um corpo todo completo! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_iorub%C3%A1


Jogo da Memória Soma 10
Esse é um jogo que você pode construir com materiais
diversos, aqui indicaremos o uso de papelão,
canetinha e tesoura. Se o seu papelão for liso dos dois
lados você não precisará de mais nada. Mas se ele for
estampado, o ideal é forrar o lado estampado com
uma folha grossa, porque o verso do seu jogo precisa
ser todo por igual.
Recorte o papelão em 20 quadradinhos medindo 5 cm
x 5 cm cada.

Abayomi - Continuação
Vamos fazer o vestido da boneca.
Pegue o tecido colorido, dobre ao meio
e faça um corte em meia lua no meio
da dobra. Passe a cabeça da boneca
pelo       buraco que você acabou de fazer. Na altura do
meio da boneca, amarre uma das fitas no vestido, para
fazer a cintura. Com a outra fita, faça o turbante,
amarrando-a entre o nó e a sobra de tecido. Você
pode fazer pequenos cortes na sobra, para dar
movimento ao cabelinho. Agora você tem uma linda
abayomi e pode fazer muitas outras para brincar com
ela!
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Separe 10 e numere-os do 1 ao 10. Os outros 10
você deve numerar do 0 ao nove.
Agora é só jogar. Você deve achar os pares que
somados dão 10. 



Se você quiser decorar e pintar o seu carrinho pode
contar com canetinhas e lápis de cor para deixá-lo
bem bonito. Desenhe no papelão: um retângulo,
medindo 20 cm x 10 cm; e quatro círculos medindo 5
cm cada.Recorte tudo e depois, se quiser, pinte a base
e as rodinhas do carrinho. Com a fita adesiva, cole dois
canudos no retângulo. Eles serão os eixos para as
rodas do carrinho. Passe os palitos pelos canudos e
deixe sobrar pelo menos 2 cm de palito fora do
canudo. Depois, com a tesoura, faça um furinho no
meio de cada círculo de papelão e encaixe cada um
deles nas pontas dos palitos de churrasco. Seu
carrinho está quase pronto. Pegue o terceiro canudo e
corte-o ao meio. Prenda no bico da bexiga em uma
das partes do canudo com a fita adesiva e, em seguida,
fixe-o na parte de cima do carrinho de forma que a
bexiga fique sobre o carrinho e o canudo para fora.

Agora é só brincar! Encha a bexiga assoprando
no canudo, depois coloque o carrinho no chão
e veja ele correr enquanto a bexiga esvazia. Se
você tiver material sobrando, construa mais de
um carrinho e faça uma corrida. Vai ser bem
divertido!
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Carrinho Maluco
Para construir um carrinho maluco
você vai precisar de: papelão, fita
adesiva, tesoura, três canudos,
dois palitos de churrasco, cola e
uma bexiga (bola de aniversário). 



Museu da Família
Já pensou em juntar fotos, objetos, comentários,
músicas, brinquedos, roupas de vários membros da
família e fotografar tudo para depois montar um
acervo digital. Você pode promover encontros virtuais
com os familiares para lembrarem juntos o que
merece entrar no acervo. Isso pode ser bem divertido!
Existem alguns aplicativos gratuitos para edição de
imagens e vídeos, que você pode baixar em seu
celular. Alguns deles são: Windows Movie Maker,
Shotcut, Wondershare Filmora, Kyzoa, essas
ferramentas podem ajudar muito! Divirta-se.

Batalha Dupla
Nesse jogo precisamos somar as cartas. 
Funciona assim:
Utiliza-se as cartas numeradas de 1 a 4. Distribui-se as
cartas, viradas para baixo, entre 2 jogadores, de modo
que cada um fique com 2 montes separados.Sem
olhar as cartas, cada jogador, simultaneamente, vira a
carta de cima de seus 2 montes. Cada jogador, então,
terá 2 cartas na mão. Aquele cujo total de suas 2
cartas for maior, leva as 4 cartas.
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Em caso de empate, cada jogador pega
novamente 2 cartas, uma de cada monte, e
aquele que tiver o total maior, leva as 8
cartas
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Cubra ou Descubra
Cubra com o menor número de jogadas os números
da sequência numérica de 1 a 12.
Ou descubra o menor número de jogadas os números
da sequência numérica de 1 a 12. Material necessário:
1 tabuleiro com 4 fileiras numeradas de 1 a 12, que
pode ser feito com uma caixa de papelão, um pedaço
de tecido velho, um retalho de papel, 48 tampinhas de
garrafa (ou moedas antigas, ou pedrinhas coloridas, ou
conchas, ou grãos variados, ou sementes), 2 dados
(você pode também escrever a sequência numérica de
. 1 a 6 duas vezes e brincar de sortear dois

papéis, separados em sequências de 1 a 6,
como se fossem dois dados. Distribua doze
tampinhas (ou outro objeto que sirva para
cobrir as peças sobre o tabuleiro) para cada
jogador que ficará responsável por uma
sequência numérica no tabuleiro de 1 a 12.

O jogador mais novo começa a partida, jogando os
dados. Cada participante pode escolher se jogará com
um ou dois dados por rodada. De acordo com o
número sorteado cubra a soma dos dados ou o
resultado de cada um dos dados na tabela. Após sua
jogada, passe a vez para o próximo jogador. Ganha o
jogo quem conseguir cobrir toda a sua sequência.
Variação: Pode-se começar o jogo com toda a
sequência coberta e seguir retirando as tampinhas, de
acordo com os números sorteados. 



Vamos para a cozinha?
A cozinha de uma casa é um espaço de união,
é o local onde as pessoas se reúnem e trocam
experiências e que passam suas receitas de
geração em geração. 
Que tal você fazer uma pesquisa com a família
das comidas favoritas e resgatar aquelas
receitas antigas da avó, da tia, da mãe, da
prima e criar um caderno de receita original e
personalizado. É bom pensar também em
belas ilustrações ou fotografias da(o) “dona(o)
da receita” ou de algum familiar
experimentando a receita. Será um belo
presente para todos!
Os mesmos aplicativos que indicamos para
ajudá-lo na criação do Museu da Família,
podem ajudá-lo a criar esse livro de receitas.
Eles estão disponíveis na loja de aplicativos do
seu celular, são alguns deles o Windows Movie
Maker, Shotcut, Wondershare Filmora e o
Kyzoa. Separamos também algumas
experiências e receitas para você fazer com a
criançada nesse ambiente aconchegante.
Vamos lá?



Erupção Colorida
Para fazer esse experimento você vai precisar de
vinagre, corante alimentício de diferentes cores,
detergente líquido, um tubo de ensaio ou copo
transparente e bicarbonato de sódio.
Agora, em um recipiente transparente misture 1
colher de sopa de vinagre, duas gotas de corante
vermelho e um pouco de detergente líquido. Depois
acrescente 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. 
A diversão é garantida.

Explosão de Cores
Para fazer essa brincadeira, você vai precisará de
leite, um prato, corantes alimentícios (diferentes
cores). Se você não tiver corante, pode usar orégano,
detergente, cotonete ou palito de dente (caso não
tenha, pode usar o dedo).Vamos começar a
experiência: ponha um pouco de leite em um prato,
acrescente duas ou três gotas de corantes diferentes
(ou orégano), coloque uma gota de detergente na
ponta do cotonete e a coloque no centro do prato.
Você vai se divertir com o resultado!

Pequenos cientistas
na cozinha
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Panqueca Colorida
Você tem dificuldade para dar legumes e verduras
para as crianças? Se sim, talvez você goste dessa
receita. 
 
Você pode fazer panquecas coloridas, usando
cenoura, espinafre e beterraba. Ficam uma delícia! 
 
Vamos lá, você vai precisar de:
2 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de óleo, 1 xícara
de chá de cenoura ralada (laranja) ou 1 xícara de chá
de beterraba cozida e picada (vermelha) ou 1 xícara
de chá de folhas de espinafre (verde). Vai precisar
também de 2 1/2 xícaras de leite, 2 xícaras de chá de
farinha de trigo e 1 colher de chá de sal.
 
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata
até obter uma mistura homogênea.Numa frigideira
em fogo médio, despeje um pouco da mistura, deixe
dourar de um lado, vire para dourar o outro, apague
o fogo e reserve. 
 
Depois coloque o recheio de sua preferência, enrole
e sirva.
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Pão de Queijo
 Pão, pão, pão de queijo... Pão, pão, pão de queijo...

Pão, pão, pão de queeeijo... 
Mais gostoso que um beijo!

 
Quem resiste a um pão de queijo quentinho? É um
dos lanchinhos preferidos das crianças e muito fácil
de fazer. 
Chame as crianças para a cozinha para elas
participarem do preparo. Você vai precisar de:
500 g de polvilho azedo, 1 copo (americano) de água,
1 copo (americano) de leite, 1/2 xícara de óleo, 2
ovos, 100 g de queijo parmesão ralado e sal a gosto.
Em uma panela, ferva a água e acrescente o leite, o
óleo e o sal. Adicione o polvilho, misture bem e
comece a sovar a massa com o fogo desligado.
 
Quando a massa estiver morna, ligue o forno para
pré-aquecer e chame as crianças para ajudar,
acrescentem o queijo parmesão, os ovos e misturem
bem.
Todo mundo já lavou as mãos? Então, unte-as e
façam bolinhas de aproximadamente 2 cm de
diâmetro. Peça as crianças para untarem uma
assadeira com óleo e colocar as bolinhas deixando
um espaço entre elas.
Agora você coloca no forno e aguarde cerca de 40
minutos, com o forno à 180°.
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Bolo de Chocolate
Fazer um bolo pode ser divertido. No primeiro e-
book nós indicamos o bolo de cenoura. Nesse vamos
ensinar a fazer um bolo de chocolate.
 
Para fazer a massa , você vai precisar de:
1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo de
soja, 2 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1
xícara de cháde achocolatado em pó, 1 xícara de chá
de açúcar e1 colher de sopa de fermento químico
em pó.
 
Coloque os líquidos no liquidificador e bata até
misturar bem. Acrescente os outros ingredientes,
sendo o fermento o último. 
 
Leve para assar em forno médio (180°), por 40
minutos, em uma forma untada e enfarinhada.
Faça uma cobertura bem gostosa. 
Coloque em uma panela 2 colheres de sopa de
manteiga, 3 colheres de sopa de achocolatado em
pó, 3 colheres de sopa de açúcar e 5 colheres de
sopa de leite. 
Mexa todos os ingredientes até a 
calda ficar bem homogênea e 
depois cubra o bolo enquanto 
ele ainda estiver quente. 
Hummm!
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Dicas de Leitura e Vídeos
Curta do Anima Mundi – O presente
Jake estava muito desmotivado e não queria sair de
casa, gastando seus dias com vídeo game. Vendo
isso, sua mãe trouxe um presente inesperado que
vai transformar os seus dias e a sua vida. Ficou
curioso? Então assista a este curta premiado, é só
acessar ao link: https://youtu.be/Y7l3tsnhs-I

A Fabula da Corrupção
João era um homem simples, dono de uma
vendinha, que vivia em uma cidade pacata. Tinha um
cão, um gato e jumento. Ele confiava o armazém ao
gato e ao cão quando precisava ir com o jumento à
cidade. Tudo ia bem até conhecerem o ratão...
Assista por meio do link:
https://www.youtube.com/watch?v=5HRs25cjuAE

Curtas Toy Story – Um pequeno grande
erro
Buzz lightyear vai com Bony à lanchonete e
enquanto brincam na piscina de bolinhas algo
inusitado acontece. Buzz então conhece novos
amigos, mas o que ele quer mesmo é voltar pra
casa... Nossa, quanta confusāo! Assista a este e
outros curtas Toy Story por meio do link:
https://www.youtube.com/watch?v=d-WpojUywuI
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Dicas de Leitura e Vídeos
Livro – As bonecas da vó Maria
 

Areta, Badu e Fayola são três irmãs muito espertas
que amam sua avó, uma encantadora senhora da
qual todos gostam, que tem cheiro de canela e
uma risada contagiante. 
Um dia ela resolve contar para as netas uma
incrível história sobre princesas. Mas o que
acontece depois você descobrir lendo o livro
digital disponibilizado pelo projeto Itaú Social. 
Mande uma mensagem, pelo whatsapp, para o
número 11 98151-1078 ou acesse ao site oficial
deles https://www.itau.com.br/crianca. Lá você
encontrará este e outros livros. Confira!

Livro – A Canção dos Pássaros
 

Quão longe pode ir o canto de um pássaro? E uma
canção? Neste livro você vai acompanhar o trajeto
e saber como foi que a música criada por um
curió, um bem-te-vi e uma asa branca viajou tanto. 
Leia para uma criança essa história. Saiba mais
por meio do link https://www.itau.com.br/crianca.
Ou peça este e outros títulos pelo WhatsApp:     
11 98151-1078.
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