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: Brincando com 

fantasias 

 

  A fantasia infantil 

traz muito mais do 

que diversão, já 

  que seu uso 

favorece o 

desenvolvimento 

de diferentes 

habilidades. O uso 

de fantasias 

promovem a 

imaginação 

  e a criatividade 

dos pequenos. 

  A fantasia é muito 

mais do que se 

assemelhar a um 

 personagem ou a 

um super-herói 

preferido. A 

fantasia 

  deveria estar 

disponível para a 

criança para que 

brinque 

 e desenvolva a 

criatividade. As 

crianças maiores 

podem 

  criar e recriar mil e 

uma narrativas, 

viajar no mundo da 

Solidariedade não 

tem época 

 

Que tal aproveitar 

para junto com as 

crianças, organizar 

os 

brinquedos/roupas 

e 

separar aqueles 

que já não brincam 

ou usam mais? 

Eles podem ser 

doados e fazer 

outras crianças 

muito felizes!! 

Entendemos que 

fazer a doação de 

um brinquedo, 

ainda que seja 

aquele que fica 

esquecido, pode 

ser uma tarefa 

difícil para algumas 

crianças. 

Não há uma idade 

certa ou restrições 

para construir esse 

hábito nas 

crianças, mas 

é importante que 

esse tipo de ação 

faça parte da 

rotina da família. 

Se os seus filhos 

  Canudinhos e 

escorredor de 

Macarrão 

Essa combinação irá 

entreter muito a 

 criança. 

  Deixe que ela 

brinque de encaixar 

um no 

 outro. 

 Sugestão; 

  

https://youtu.be/l6

kEFk1xJ4U 

 

   

 

 

 

 

 Pintura com bolha 

de sabão 

 

1º PASSO: 

Para começar, 

prepare uma 

mistura comum 

para fazer bolhas 

de 

sabão. Para isso, 

coloque algumas 

gotas de 

detergente em uma 

vasilha com água. 

Mexa e vá 

testando, 

assoprando com o 

canudinho, se a 

mistura produz 

bolhas. Se for 

preciso, acrescente 

mais um pouco de 

detergente. 

2º PASSO: 

Acrescente à 

mistura algumas 

gotas de corante 

alimentício. Você 

tem duas opções: 

pode misturar 

algumas cores 

dentro de um 

Yoga com 

animais para 

crianças 

Vídeo educativo 

de yoga para 

crianças, onde os 

pequenos e os 

pais podem 

aprender a 

relaxar de 

uma forma 

diferente. 

Através de uma 

história com 

animais muito 

divertida, as 

crianças 

praticam 

diferentes 

posturas 

de ioga e 

exercitam a 

respiração. 

Sugestão; 

 

https://youtu.be

/5RfWgMJ6dcw 
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imaginação. 

  Os menores 

podem dançar e 

cantar vestidos da 

sua 

fantasia preferida e 

imitar o seu 

personagem. 

  Com fantasias, a 

criança brinca e se 

diverte misturando 

  acessórios e 

roupas. 

 Sugestão de ideia; 

  

https://youtu.be/6

qmnSOQlGLA 

 

veem que os pais 

têm o costume de 

repassar o que não 

está 

sendo usado, 

aquilo começa a 

fazer parte da 

rotina e ser natural 

para eles. E pode, 

inclusive, virar uma 

regra ou uma 

tradição na família. 

Os pequenos se 

sentem 

importantes ao 

fazer uma doação, 

especialmente 

quando 

eles entendem o 

motivo para isso. A 

construção de 

valores como 

solidariedade, 

respeito e caridade 

é fundamental 

para a busca por 

uma sociedade 

mais justa, 

humana e 

igualitária. 

 

https://youtu.be/s

8woboyaDt4 

 

 

mesmo recipiente e 

criar uma cor nova 

ou ainda fazer 

vários 

recipientes com 

água e detergente 

e colocar uma cor 

diferente 

em cada um deles. 

3º PASSO: 

Para pintar, mexa a 

mistura com o 

canudinho e sopre 

bolhas na 

direção da folha. 

Quando as bolhas 

estourarem no 

papel, vão 

criar respingos 

coloridos que vão 

formar sua pintura. 

Abuse das 

cores e faça um 

desenho bem 

bonito. 

Ao terminar, deixe 

seu desenho no sol 

para secar um 

pouco. 

Sugestão; 

https://youtu.be/G

VXLs_83_N8 
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