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UM TURBILHÃO DE IDEIAS PARA NOS 
APROXIMAR... 

O Coronavírus, como tantos outros que

circulam entre nós, é um novo vírus

de transmissão respiratória. Para a

nossa proteção, devemos estar atentos

a algumas dicas como: lavar

regularmente as mãos com sabão,

cobrir o nariz e a boca com o

cotovelo ao tossir ou espirrar, e

principalmente, ficarmos em casa.

Nesse material reunimos algumas

ideias e propostas para  passarmos um

tempo alegre e divertido de

recolhimento ao lado da nossa

família. Um convite  às brincadeiras

e invencionices. Vocês estão

preparados? Vamos juntos!



Você sabe o que é o

CORONAVÍRUS

“É do mal...Faz as pessoas
ficarem doentes”

Enzo Samuel - 05 anos.

 

"É um bichinho
que ninguém

vê"
Maria Clara, 03 anos

 

"É um vírus que tá andando por um monte de país e
lugar só procurando pessoas , aí gente esperta fica 

 em casa e se esconde dele! “
 

Luiz Guilherme, 07 anos

"O coronavírus transmite
muito rápido, até com o

toque da mão suja. A gente
tem que ficar em casa com a
janela aberta . Os cachorros

não transmitem o
coronavírus, nem os gatos,
ratos, ou qualquer tipo de
animal. Mas, até o batman

transmite coronavírus”.
NOAH ,  06  ANOS  

Segundo os cientistas o vírus recebeu esse
nome, porque quando visto no microscópio 

 parece uma coroa.

Nicoly, 05 anos



MATERIAIS
 

Jornal
6 garrafas pets

Revistas velhas para recorte
FITA adesiva ou barbante

COMO FAZER?
A BOLA: Amasse uma folha de jornal e vá amassando outras em volta dela até
formar uma bola bem dura e com um tamanho que você consiga segurar com
apenas uma das mãos.  Passe fita em volta de toda a bola até ela ficar bem
resistente e durinha. Caso queira, você pode enfeitá-la com figuras recortadas
de revistas ou desenhos seus. 
 
OS PINOS: Lave as garrafas e enfeite-as com o material que escolher: desenhos,
figuras coladas, tinta...o que quiser. Pra dar um pouco de peso, é preciso
colocar algo dentro delas: bolinhas de papel amassado, um pouco de areia,
retalhos ou outro material que você tiver em casa. Mas cuidado pra que as
garrafas não fiquem muito pesadas.

AS REGRAS DO JOGO
Conversem em família
sobre as regras do jogo,
definam quantas partidas
jogarão, quantas vezes
cada um jogará, quem
arrumará os pinos ao final
de cada jogada, qual a
distância para arremessar
a bola. Inventem
diferentes formas de jogar
e se divertir!

Vem brincar!

 BOLICHE

Miguel, 05 anos



EU CONHEÇO UM CONTO
ASSIM... SE VOCÊ FOR EM

UM NINHO DE PASSARINHO
E VER OS OVOS, SAIR E NÃO
CUSPIR, A COBRA COME OS

OVOS OU OS FILHOTES.
PARA A COBRA NÃO

COMER TEM QUE CUSPIR 3
VEZES QUANDO VOCÊ FOR

NO NINHO.

ME FALARAM QUE TEM UM BURACO
QUE SE CHAMA “BURACO DA NOIVA”.
TEM ESSE NOME PORQUE UMA NOIVA

QUE ESTAVA INDO PARA O SEU
CASAMENTO EM UM CARRO DE BOI,

CAIU EM UM BURACO E MORREU.
DIZEM QUE QUANDO VOCÊ PASSA NO

BURACO MEIA NOITE, A NOIVA
APARECE E GRITA ASSIM: “SOCORRO,

SOCORRO”!!!!

Quem conta um conto,
aumenta um ponto...

Aqui estão reunidos contos e causos que passam de boca em
boca  contando um pouco da história de lugares do nosso

imenso Brasil. Se é verdade eu não sei, mas foi desse jeito que
me contaram e desse jeito é que eu contei! 

Tiago, 08 anos

Vanessa, 08 anos



Era uma vez uma cidade chamada Pedreiras que fica
no interior do Maranhão. Lá vive há muitos anos uma
serpente encantada, já diziam os meus avós. Mas o

pior eu ainda vou contar... 
Nesta cidade tem uma pedra GIGANTE cheia de mato

ao seu redor e lá vive há muitos e muitos anos só a
cabeça da serpente e vocês não fazem ideia onde está

o restante dela. Dizem que a serpente é tão grande,
tão grande, que o seu corpo repousa no Rio Mearim e
a sua cauda atravessa o rio e descansa embaixo da

igreja de São Benedito.
Alguns  viajantes que passam pela Pedra contam que

já viram várias coisas inexplicáveis por lá.
 

Karolyne, 08 anos



Você conseguiria equilibrar
um ovo em pé  sobre uma
mesa?  Todas as vezes que
você tenta ele cai? Temos
um truque de mágica para
você surpreender a todos!

 Esconda o sal embaixo de seu lenço mágico, num
lugar que você possa identificar. Coloque o ovo sobre

o tecido e empurre-o com cuidado para que ele se
assente sobre o monte de sal que está embaixo do

pano. Como mágica, o ovo ficará de pé! Agradeça ao
público pelos aplausos!

 Para fazer o sal desaparecer, basta arrastar o pano
sobre a mesa na sua direção, fazendo com que ele
caia no chão. O público verá a mesa limpa e ficará
maravilhado querendo saber como você fez isso!

Você vai precisar:
01 ovo

01 pano
01 colher de pó

mágico: sal

ABRACADABRA



Brincar de faz
de conta...

Você gosta de brincar de
comidinha?

Folhas, gravetos e sementes 
podem dar um sabor especial

a qualquer prato. 
Que tal você procurar na sua
casa ingredientes especiais  e

criar a sua própria receita?
 
 

Para essa brincadeira você vai precisar de
uma lanterna e muita criatividade para

usar as mãos.  Direcione a luz da lanterna
para a parede em um ambiente escuro e
divirta-se criando bichinhos e formas com
as suas mãos. Aliás, do que você acha que

a sombra é feita? 

Comidinhas da terra

Brincando com a sombra



Que tal a ideia de construir os próprios

brinquedos? Vamos lá! Use a sua

imaginação e você terá brinquedos

incríveis!

Olhe ao seu redor. Certamente você
encontrará materiais e com

criatividade poderá transformá-los em
brinquedos . Use caixas, garrafas,

embalagens de alimentos, palitos e
divirta-se!

Aproveite o rolinho de papel
higiênico  para construir um

binóculo. Basta colar 2 rolinhos,
depois faça um furinho de cada
lado para prender um barbante.

Pinte ou enfeite seu novo
brinquedo com papéis coloridos

ou adesivos.

Você vai precisar de 1
prendedor de roupa
de madeira, cola e 2

palitos de picolé 



É DE VERDADE VERDADEIRA..

Receitas simples para tornar o seu
dia mais gostoso:

Biscoito de aveia 

Ingredientes:
1 xícara de maizena, 1 xícara de

farelo de aveia ou aveia fininha,  1/2  
xícara de açúcar, 1 colher de chá de
fermento, 1/ 2 xícara de margarina

ou Claybom, 2 colheres sopa de
leite, 1/ 2 colher de chá de raspas de

casca de 1 limão.

Modo de preparo: 
Misturar todos os ingredientes,  mexer

bem com as mãos bem limpinhas, enrolar
os biscoitinhos e assar em tabuleiro

untado com margarina ou manteiga e
pulverizado com farinha de trigo. Fica uma

delícia! 
Vocês podem convidar as/ os bonecas/os 
 para o chá da tarde, eles/ elas vão adorar.

Sara, 05 anos



 
Ingredientes: 

10 bananas  d' água,
 1 lata de leite
condensado

2 colheres de sopa de
nescau

2 colheres de sopa de
manteiga bem cheias.

 
Modo de preparo:

Amasse a  banana ou corte em
rodelas; coloque no liquidificador
com o leite condensado. Depois
misture as colheres de nescau e

as colheres de manteiga.
Leve ao fogo e mexa com colher
de pau até dar o ponto. Quando

esfriar faça as bolinhas com a
massa e passe no açúcar. Na
hora de comer é importante

verificar se já está fria por
dentro.

É uma delícia!

 
Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e
coloque a mistura em saquinhos

ou forminhas de gelo. Leve ao
congelador.

Hum! Que delícia!

Docinhos de banana, para alegrar a tarde!

Sacolés
 

Ingredientes: 
Frutas 

Água ou leite
Açúcar



Tom: A
  E          A

A canoa virou
        A7          D

Pois deixaram ela virar
        Bm         E

Foi por causa de Maria
        E7      A

Que não soube remar
      E           A

Se eu fosse um peixinho
     A7      D

 

E soubesse nadar
Bm     E

Eu tirava Maria
E7       A

Do fundo do mar
 

         Bm
Siri pra cá

 
Siri pra lá

        E
Maria é bela

         A
E quer casar

Nosso baú de memórias está recheado de histórias.  E
muitas histórias em forma de música!

Pensamos em levar você e a sua família para  viajar por
essas histórias junto com a gente. Quem sabe, quem mora

aí com você também têm algumas dessas músicas
guardadas no seu baú de memórias?  Peça pra te contar,

cantando essas cantigas! Embarquem juntos nessa viagem,
nessas músicas para cantar, tocar e brincar! 

Cantarolando

A canoa virou
 (Braguinha)



Sugestão de brincadeira: 
Materiais: Um lençol e barquinhos

de papel
Durante a música, duas ou mais
pessoas seguram as pontas do
lençol e colocam os barquinhos

sobre o lençol.  A criança vai para
debaixo do lençol e se movimenta
ao som da música, movimentando
o lençol e os barcos, simulando o

balanço do mar. 

 
Tom: E

Intro: ( E B7  E ) 
 

  E              B6/D# 
Quem me ensinou a nadar 

 E             B6/D#   D6/5- 
Quem me ensinou a nadar 

 A6/C#     C6/5- 
Foi, foi marinheiro 
 B6/D#              E 

Foi os peixinhos do mar 

Sugestão de brincadeira: 
Fica muito divertido

transformar simples objetos em
instrumentos musicais e
produzir diferentes sons

enquanto a música é cantada.
Podem ser latinhas, caixas de
papelão, varetas para batucar,

canudos.... 
Confira as dicas desse site para

fazer seus instrumentos:
https://malhasfakini.wordpress.

com/2016/01/25/faca-voce-
mesmo-5-instrumentos-

musicais-de-material-reciclado/

Peixinho do mar
 (Tavinho Moura)

Matheus Sousa, 05 anos



Você conhece o Origami!?
Origami é uma técnica japonesa que surgiu há

muito tempo atrás. Com  papel são feitas diversas
figuras em formato de dobraduras. Podemos

transformar um simples papel em uma flor, um
animal, balão, barco e muito mais!!

Feche o papel quadrado na dobra
em diagonal, para formar um
triângulo. No meio desse
triângulo faça outra dobra.                 
.

DoBRADURA

Vamos fazer um peixe?

Abra o papel e dobre-o de novo no
meio, mas agora na horizontal,
formando um retângulo

Abra novamente o papel: agora ele
tem duas dobras diagonais e uma

horizontal marcando o centro.             



 
Use a dobra que você modificou para
dobrar para dentro as duas laterais do
papel, formando uma pirâmide. Como
pode ver, as duas dobras  precisam
ficar no meio

 Pegue uma das pontas e dobre-a para fora.
Ela deve ultrapassar ligeiramente o meio do
triângulo. Dobre a outra ponta da mesma
forma, no sentido oposto. Você acabou de
fazer a cauda do peixe.

Bravo! Seu peixe está pronto. Você pode
fazer o olho, boca e nadadeira lateral com 
 caneta hidrocor. Para o branco do olho, use
tinta ou um pedacinho de papel redondo

Agora vai complicar um pouquinho:
com os dedos, vire a dobra horizontal
para dentro,  enquanto as diagonais

 permanecerão viradas para fora.

Você tem agora uma pirâmide que
pode abrir dos lados

Fonte: https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-
fazer-um-origami-de-peixe/



Vamos construir uma cápsula do tempo? Tão
importante quanto passarmos um tempo alegre e
divertido de recolhimento ao lado da nossa família

é guardar as lembranças deste tempo que
estamos vivendo. Talvez, um dia, vamos querer

relembrar esses momentos...

CÁPSULA DO TEMPO

ANO:
Idade: 
MInha altura:
Meu peso:
O nº que eu
calço:
 

Passei esse tempo
em casa com:

 3 coisas que quero
fazer quando isto

tudo acabar:



As ruas estão vazias nas últimas semanas, pois as pessoas estão
em casa para evitar o contágio do perigoso Corona vírus! Mas,

tem uma ave que está sentindo falta da gente, especialmente de
vocês, crianças! Venha descobrir qual é, lendo essa história com

depoimentos cheiinhos de saudades...

Cadê todo mundo? 
 

Anda tudo esquisito ultimamente... 
Tenho notado que não há mais humanos

nos enxotando pelas ruas...
Às vezes , quando estou com minha

revoada nos fios, consigo vê-los de longe
pelas janelas de suas casas.

Estou mais feliz, confesso. Humanos
sempre nos odiaram e eu nunca entendi

o porquê.
Tá... Talvez seja pelo nosso gosto peculiar

por pipocas 



Ou porque usamos o banheiro em lugares
inusitados...

Será que o motivo é nossa falta de atenção ao
atravessarmos a rua?

 
 
 
 
 

Não sei...Mas, admito que sinto falta.
A vida tem sido um pouco entediante sem eles.

Como vou sentir adrenalina ao alcançar suas
deliciosas migalhas que caem ao chão?

Com quem vou brincar de tiro ao alvo enquanto
faço o número 2?

Se tem uma coisa que sinto saudades, são dos
filhotes. Eles sempre riem e correm atrás da gente

para brincar de pique-pega!

Ilustrado por Gael Leite,
 07 anos



AnimaMundi “Meu maior amigo” é um desenho sobre amizade:
https://www.youtube.com/watch?v=LW3YOw1iI4A 
 
Charadas e adivinhações :http://www.qdivertido.com.br/charadas.php 
 
O ' E se' podcast é um programa feito por crianças e para crianças e adultos
curiosos: https://open.spotify.com/show/7vvhCa1egAohzQ5VmbPBVF   
 
Parece  comigo é um documentário que explora o problema da falta de bonecas
negras no mercado brasileiro e mostra o trabalho das bonequeiras que tentam
mudar esse cenário, enfrentando a gigante indústria de brinquedos com o seu
artesanato consciente: https://www.youtube.com/watch?v=2bg5BYqQTUM   
 
Revista Ciência Hoje, que é uma revista feita pelo Instituto Ciência Hoje para
despertar a curiosidade de crianças como você. Queremos mostrar que a ciência
pode ser divertida e que está presente na vida de todos nós: http://chc.org.br/ 
 
Passeio virtual incrível, pelo Museu de História Natural (o site está escrito em
inglês, mas ele apresenta a opção mudar o idioma para o português). Aqui, é
possível ver muitos animais e descobrir curiosidades sobre eles:
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/z_tour-022.html 
 
Recreio Natureza é a parte da revista Recreio, que convida as crianças a
explorarem a natureza, com curiosidades e brincadeiras:
https://recreio.uol.com.br/canal/natureza/ 
 
Ombrela  é uma peça de teatro inspirada em um conto africano, que conta a
história da origem da chuva: https://vimeo.com/367385731/07c29d1809 
 
“Marina está do contra” é um é um livro interativo, que conta a história de uma
menina muito esperta e questionadora: http://www.editoracaixote.com.br/marina-
esta-do-contra/ 
 
Cidade em jogo é um jogo para criar e administrar uma cidade. Seja prefeito por
um dia:  http://cidadeemjogo.org.br/

Links para você se divertir, sem
sair de casa!      

http://www.qdivertido.com.br/
http://www.qdivertido.com.br/


Olá, crianças! Saudades das nossas

conversas, dos abraços sinceros, da leveza

e do sorriso de cada uma. Logo isso vai

passar e estaremos juntas novamente.

Enquanto isso, aproveite seu tempo para

brincar e ser feliz, depois quero ouvir vocês.

Até lá!

Seção inspirada no belo e sensível livro " Kafka e a boneca viajante" escrito por
Jordi  Sierra i Fabra,  que narrra a convivência do autor com uma garotinha

que havia perdido  a sua boneca no parque Steglitz, em Berlim. Para acalmar
Elsi, a garotinha chorosa pela perda de sua boneca, Kafka inventa para si a

identidade de um  "carteiro de bonecas", contando à  Elsi que a sua boneca não
estava perdida, mas que a boneca tinha viajado. E durante três semanas, o

especial carteiro  entregou  cartas de Brígida,  a  "boneca viajante",  à
garotinha. O livro narra uma relação sensível, de acolhimento e solidariedade  

entre um adulto, Kafka, e uma menina, Elsi, mostrando- nos o poder da
palavra, da imaginação e do cuidado entre um adulto e uma criança.  

Carteiras de boneca

Olá, meus amores! Saudades de nossas

aventuras e descobertas. Então aí vai um

pouco de mim e de outras professoras

maluquinhas como eu. Aproveitem pra se

divertir bastante e depois me contar tudo. Um

beijo do tamanho da energia de vocês!

Andréa Gonçalves,  Mestre em  Educação
(UERJ/FFP) Professora das infâncias (FME/Niterói)

Adriana Cabral, Mestre em  Educação (UERJ/FFP) Professora do Curso
Normal (SEEDUC/RJ); Orientadora pedagógica (SEMED-SG)



Olá, famílias e crianças! Espero que

vocês possam curtir este material que

preparamos com muito carinho.

Aproveitem este momento de

recolhimento para viver lindas

histórias. Vai ficar tudo bem!

Crianças, queridas! Nesse tempo de

recolhimento estamos aprendendo muitas

coisas, uma delas é chegar até vocês,

mesmo que de longe. Encurtar essa

distância tem sido o nosso grande desafio,

mas a saudade é grande e maior ainda é a

vontade de que vocês estejam bem,

recebendo muito amor, cuidados e carinho.

Enquanto isso, vamos tentando levar nosso

amor e alegria até vocês através dessas

dicas divertidas. Beijinhos! Até breve!

Carolina Alencar,  Mestre em Educação (UERJ/FFP)
Professora das infâncias (FME - Niterói/SME-RJ)

Oi, crianças!!! Este livreto foi feito

com muito amor! Tem propostas e

orientações para vocês! Saudades...

Carla  Verônica  Cardoso.  Mestranda em Educação
(UERJ/FFP) Professora Orientadora Educacional

(SEMED-SG) 

Débora Assumpção,  Mestre  em Educação (UERJ/FFP)
Professora das infâncias (FME - Niterói/SME-RJ)



Olá, crianças! Espero que gostem do

nosso livreto, ele foi feito com muito

carinho para vocês se divertirem

nesses dias de recolhimento. Um

grande beijo.

Olá, crianças! Estou com saudades

de vê-las. Aproveitem este livreto que

foi feito com muito carinho e que

está repleto de aventuras. Grande

 abraço! 

Olá, crianças! Esperamos que este

material seja uma boa companhia

para vocês neste tempo de

recolhimento! 

Elane  Neves.  Pedagoga.  Professora das infâncias
(SEMED-SG) 

Elisanete Alves.  Graduanda em Geografia (UERJ/FFP) 
 Bolsista PIBID/CNPq

Fabiana Pessanha.  Doutoranda em Educação
(UERJ/FFP) Pedagoga (SEEDUC/RJ; FME - Niterói)



Queridas crianças, precisamos alimentar nossa
alma com coisas que nos deixam felizes, como

estar próximo e cuidando das pessoas que
amamos. Tenho certeza que esse momento

complicado logo terá fim e estaremos juntos
novamente. Mas, enquanto isso, divirtam-se
com as brincadeiras, histórias e músicas que

preparamos para vocês.

Crianças queridas, o que a gente

está vivendo vai passar, o que não

deve passar é o nosso desejo de

cuidar da nossa casa, a terra, a

Pachamama.
Maria Tereza Tavares,  Doutora em Educação; 

 Professora da UERJ/FFP. 

Maria do Nascimento, Doutoranda em Educação
(UNIRIO) Professora das infâncias (FME/ Niterói)

Olá, galerinha! Espero que vocês
curtam muito as invencionices do

GIFORDIC.

Fabiane Florido,  Doutoranda em Educação (UNIRIO)
Professora das infâncias (FME/ Niterói)



Naila Portugal, Professora das infâncias
(FME/Niterói)

Crianças e famílias tão queridas! Quantas
aventuras e brincadeiras nos aguardam? Um

tanto de possibilidades que devem ser do
tamanho da minha saudade e vontade de

tê-las tão pertinho.  Nesse  momento, 
 fiquem seguras e em casa! Reúnam seus 

 pares e vivam suas histórias, quero escutar
todas brevemente! Um beijo e um queijo.

Crianças e famílias fortaleçam seus laços! Em
breve estaremos juntas! Se protejam! Beijos!

Mônica Motta, Mestranda em  Educação (UERJ/FFP)
Professora-supervisora (SEMED-SG)

Olá, Crianças! Espero que essas invencionices
tragam bastante diversão nesses dias de

recolhimento. 
Beijo grande! Estamos com saudades!

Nayara Macedo,  Mestre em Educação (UERJ/FFP)
Professora das infâncias (CREIR/ PEDRO II)



Até
logo!

Olá, crianças! Como vocês estão?  Estou
com saudades dos nossos encontros, das

nossas conversas, das nossas brincadeiras.
Estou com saudade, também, das famílias.
Mas, nesse momento é importante ficarmos
em casa, nos cuidando e nos protegendo

deste vírus assustador. Logo, logo tudo isso
vai passar e vamos nos encontrar,

novamente, com muita alegria, muitos
abraços e muitas histórias!

Patricia Bastos,  Mestranda em  Educação
(UERJ/FFP)Professora das infâncias (FME/Niterói)

Que este livreto aqueça o coração das
crianças e das famílias, que proporcione a

todos momentos de alegrias e invencionices.
Beijinhos1

Adrielle Lisboa,  Mestranda em  Educação
(UERJ/FFP - Bolsista FAPERJ) 

Ana Carolina, 07 anos


