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: Competição de 

avião de papel 
 

 Quem nunca 

brincou com o seu 

próprio aviãozinho 

de 

 papel quando era 

criança? 

Independente se 

foi 

 sozinho ou em 

uma competição 

com seus amigos, 

 provavelmente foi 

uma das 

experiências 

infantis mais 

 divertidas pela 

qual você já 

passou. 

  Que tal ter essa 

experiência com os 

membros da sua 

  família? 

  Construa um avião 

de papel para cada 

um e vejam 

  qual avião chega 

mais longe. 

 Sugestões; 

https://youtu.be/b

hxBj10gLf8 

 

 Piquenique 

dentro de casa 

 

A vantagem dessa 

brincadeira é que a 

diversão já começa 

na 

hora de cozinhar os 

quitutes que serão 

servidos no 

piquenique. 

Prepare, junto com 

os pequenos, 

pratos rápidos 

como 

sanduíche, 

biscoitos, salada de 

frutas, vitaminas, 

etc. 

Após preparar a 

alimentação e 

escolher um local 

espaçoso da 

casa (que vai desde 

uma varanda a um 

quintal arejado e 

limpo), é hora de 

estender a toalha 

no chão e servir as 

guloseimas. 

Os adultos podem 

aproveitar esse 

momento para 

deixar o 

  Culinária: 

bolinho de chuva 

assado 

 

IIngredientes: 1 lata 

de leite 

condensado 

  1 lata de creme de 

leite 

  2 colheres (sopa) 

de açúcar 

  4 xícaras (chá) de 

farinha de trigo 

  2 colheres (sopa) 

de fermento em pó 

  2 ovos 

  Açúcar com canela 

em pó para finalizar 

  Modo de fazer: 

  Em uma tigela, 

bata os ovos com o 

açúcar até ficar 

homogêneo 

Adicione aos 

poucos o creme de 

leite e o 

l leite condensado 

  Misture a farinha 

de trigo, aos 

poucos, com um 

batedor 

  Coloque o 

fermento em pó e 

misture 

Karaokê em casa 

 

Quando o assunto 

é música, o leque 

de 

brincadeiras fica 

ainda maior. 

Karaokê pode ser 

uma opção em que 

a diversão está 

garantida. 

Canais no YouTube 

disponibilizam 

vídeos em que 

há apenas a 

melodia de fundo, 

enquanto a letra 

passa no visor da 

televisão, e todos 

podem cantar 

juntos. 

A segunda dica é 

fazer uma 

baladinha em casa, 

com direito a todo 

mundo bem 

arrumado. Vale 

perguntar para o 

pequeno o que ele 

gostaria de 

Organizando 

as fotos 

 

Nos tempos 

atuais, é raro 

revelar fotos. 

Tiramos tudo no 

celular, e que 

atire a primeira 

pedra quem 

nunca se 

perdeu na 

quantidade de 

fotos 

armazenadas! 

O tempo em 

casa é ideal para 

tirar um tempo e 

organizar as 

fotos de cada 

viagem ou 

momento que 

tiveram junto 

das crianças em 

pastas. 

Peça a ajuda 

delas para 

selecionarem as 

fotos que 

merecem ser 

guardadas, e 

https://youtu.be/bhxBj10gLf8
https://youtu.be/bhxBj10gLf8


 
piquenique ainda 

mais prazeroso 

narrando algumas 

histórias, 

com ou sem a ajuda 

dos livros. Conte 

aos seus filhos 

histórias 

da vida dos pais, 

coisas de infância. 

Use como apoio um 

álbum 

de fotos ou seus 

arquivos do 

computador. 

Responda às 

perguntas que irão 

surgir e ouça 

atentamente a fala 

das 

crianças. 

Sugestões; 

https://youtu.be/G

YBP6GXfRJM 

 

 

 

delicadamente até 

ficar uma massa 

homogênea 

  Modele as bolinhas 

com uma colher ou 

com as mãos 

untadas de 

manteiga Distribua 

em uma assadeira 

  untada e 

enfarinhada e leve 

ao forno pré-

aquecido a 180º, 

por 25 minutos 

  Retire do fogo e 

passe-os no açúcar 

com canela. Sirva 

em seguida. 

  Bom Apetite! 

  ATENÇÃO!!! 

  Criança na cozinha, 

por mais que a 

atividade seja 

divertida, merece 

  atenção especial. 

Ninguém quer que 

a brincadeira se 

transforme em 

  chororô. Por isto, 

nunca se esqueça 

de alguns cuidados 

básicos: . A criança 

 não deve ter 

contato com fogo 

ou objetos 

cortantes. Quando 

for 

 necessário usar o 

forno, o ideal é ligá-

lo depois que a 

criança sair da 

usar e vesti-lo com 

as peças escolhidas. 

Se houver 

itens de decoração 

guardados, 

principalmente 

bexigas, usá-los 

pode ajudar a 

família a entrar 

ainda mais no 

clima. 

Sugestões; 

https://youtu.be/l-

di5GhYLIc 

 

 

relembrem 

juntos os 

momentos 

maravilhosos 

que passaram 

quando aquelas 

fotos foram 

tiradas. 

Isso vai render 

bons papos e 

conversas, além 

de deixar 

tudo organizado. 

É um exercício 

ótimo que elas 

amam 

participar! 

https://youtu.be/GYBP6GXfRJM
https://youtu.be/GYBP6GXfRJM
https://youtu.be/l-di5GhYLIc
https://youtu.be/l-di5GhYLIc


 
  cozinha. . Deixe os 

pequenos 

participarem da 

preparação das 

massas e 

  cuide da parte 

quente da receita. . 

Ao cozinhar, deixe a 

tensão de lado e 

 divirta-se. Mesmo 

se a receita der 

errado, a 

brincadeira das 

crianças 

  estará garantida 

durante a 

preparação! 

  Sugestões; 

https://youtu.be/OJ

1-2Y5quzc 
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