
Sugestões de brincadeiras para as férias 2ºA Prô ANDRÉIA 

Batata quente diferente 

 

Usaremos o celular, mas de um jeito inusitado. A brincadeira consiste em 

sentar em roda e programar a opção de foto do celular no timer. Iniciada a 

contagem regressiva para o clique, o celular servirá de batata quente e passará 

de mão em mão. Quando o tempo se esgotar, a foto não deixará mentir quais 

mãos foram as últimas. Depois da brincadeira, vale sentar junto e se divertir 

com as fotos que ficaram registradas. 
 

Memória dos objetos 

 

Essa atividade é para exercitar a memória. Objetos da cozinha, do quarto ou os 

próprios brinquedos do seu filho podem ser usados. O primeiro passo é separar 

10 objetos. Assim, a criança terá que observá-los por um tempo determinado. 

Os pais são os responsáveis por tirar um e deixar a criança perceber o que 

sumiu. Escolher um cômodo da casa também pode ser uma opção. Agora, a 

criança deve olhar durante um minuto para a disposição dos objetos no 

cômodo escolhido. Depois, terá que descobrir o que mudou de lugar. Os papéis 

também podem se inverter e a criança comandar a brincadeira e alterar o lugar 

dos objetos. 

Desafio dos Emojis 

Desafios de símbolos e emojis são a sensação no WhatsApp. Os temas das 
brincadeiras para passar tempo desafiam a memória, a atenção e a associação 
com referência externas, substituindo palavras inteiras.Veja os melhores 
desafios de emojis e adivinhe filmes, bandas nacionais, times de futebol, 
capitais do Brasil e ditados populares apenas com símbolos no WhatsApp. 

Bolinha de sabão 

Misture o sabão e a água. As bolhas podem ser feitas usando qualquer tipo 
de sabonete líquido que você tenha em casa. Alguns fazem bolhas que duram 
mais do que outros, então experimente com diferentes tipos até encontrar um 
que você goste. Basta misturar uma parte de sabonete líquido e 4 partes de 
água em uma jarra, xícara ou tigela. Tente estes tipos de sabonetes: 

 Detergente líquido de lavar pratos. Ele forma uma ótima base para as 

bolhas, e é algo que você provavelmente já tem em mãos. 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/whatsapp-messenger.html


 Xampu ou sabonete líquido corporal. Eles podem não ser tão espumosos 

quanto o detergente, mas ainda devem funcionar bem para fazer bolhas. 

 
Faça uma varinha de bolhas. As que você pode comprar na loja costumam 
ser feitas de plástico, mas a maioria dos materiais com um buraco no meio 
pode ser usada para soprar bolhas. Procure pela casa materiais que você pode 
dobrar ou moldar para fazer uma varinha. 

 Dobre a parte de cima de um limpador de cachimbo ou outro item com um 

arame por dentro em forma de círculo, e então gire o círculo sobre a base 

para criar uma varinha. 

 Se tiver um kit para colorir ovos, a peça usada para mergulhar os ovos na 

água pode servir de varinha. 

 Dobre um canudo em forma de varinha e prenda a parte circular com um 

pedaço de fita. 

 

CULINÁRIA 

VAMOS DE PIZZA PARA TODA FAMÍLIA? 

Pizza combina com reunião com amigos, jantar a dois, passeio em 

família e muitas outras ocasiões. Não importa sua preferência 

de recheio , uma bela receita de pizza garante a alegria de muita 

gente.  

A receita de pizza ideal para seu paladar pode ser feita em casa , 

com bons ingredientes e seu forno tradicional. A sugestão é colocá-

la em uma assadeira na grade mais distante da chama de seu 

forno.  

Carbonara para crianças 
 
Massa 
 
5 1/2 xícaras de farinha de trigo 
2 xícaras de farinha de semolina 
150 ml de azeite extra virgem 
sal 
1/2 colher de sopa de melaço 
400 ml de água 
30g de fermento biológico 
 
Misturar os ingredientes e deixar descansar por pelo menos 3 horas 

http://receitas.ig.com.br/2013-05-24/aprenda-a-fazer-pizza-em-casa.html


e separar em porções de 300g cada. Após esse tempo abrir a 
massa e colocar o recheio. 
 
Recheio 

4 colheres de sopa de um bom molho de tomate 
7 a 8 fatias de mussarela (até cobrir o molho) 
3 colheres de sopa de parmesão ralado. 

Levar ao forno até dourar a massa e o recheio ficar de sua 
preferência. 

 

Boas Férias!!!! 

Beijos 

Professora Andréia. 


