
 
 

 

  

Olá Famílias de 2º, 3º, 4º e 5º anos! 

 

 Hoje, 08/04/2020, vamos indicar, para quem se interessar, mais algumas atividades.  

  Aproveitem muito as sugestões e o tempo juntos! 

               Abraços  

         

Mariana e Milena - unidade I 

Maristela - unidade II 

 

 

1. EXPERIÊNCIAS DE CIÊNCIAS USANDO MATERIAIS QUE TEMOS EM CASA. 

 

Caixas de fósforo: Vamos pensar em experiências e atividades para fazer com caixas e palitos? 

Quem não tiver caixas e palitos de fósforo pode improvisar com outro material. 

 

 Demos um “joinha” neste vídeo. Muitas atividades explicadas por um professor: 

https://www.youtube.com/watch?v=BysGvdhHYOM 

 

 As experiências do Manual do Mundo, do Ibere, são sempre boas. Veja um brincadeira 

e um desafio com caixas de fósforos. A saída é bem científica, envolve a pressão 

atmosférica: 

 https://manualdomundo.uol.com.br/2014/12/desafio-da-caixinha-de-fosforos/ 

 

Vídeos 

 Se preferir assistir vídeos veja os da Kika, eles são ótimos. Sempre começam com a Kika 

fazendo uma pergunta para a mãe, mas não é compreendida e depois ela mesma 

encontra as respostas devido a sua curiosidade. Veja dois exemplos: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BysGvdhHYOM
https://manualdomundo.uol.com.br/2014/12/desafio-da-caixinha-de-fosforos/


 
 

 

Movimento de rotação e translação da terra. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U&t=167s 

De onde vem o arco íris? 

https://www.youtube.com/watch?v=tW819inM4hg 

 

2. PARA OS RESPONSÁVEIS: Segue um texto para reflexão. 

Procurando atividades para fazer com os filhos? Deixe-os ficar um pouco entediados! 

 

Em pleno confinamento, muitos pais temem que seus filhos não saibam se ocupar por vários dias 

seguidos e fiquem estressados. E se o confinamento fosse uma oportunidade para ficar tranquilo 

e não fazer nada? Enquanto os pais buscam atividades diárias para ocupar os filhos, Etty Buzyn, 

psicoterapeuta e psicanalista, defende o tédio. 

Você está 

defendendo “o 

direito de não 

fazer nada”. Os 

pais, no 

entanto, temem 

essa realidade, 

temem que seus 

filhos não 

tenham nada 

pra fazer 

durante o 

confinamento. 

O TÉDIO é de 

fato uma 

experiência 

formativa 

necessária na 

vida de uma 

A inatividade pode 

ser construtiva? 

Ela é a maneira da 

criança, assim como 

o adulto, se 

entregar à 

“CONTEMPLAÇÃO” 

e a uma forma de 

calma difícil de 

encontrar em meio 

à rotina que 

estamos 

acostumados. É 

também na 

ociosidade que as 

coisas se acalmam, 

que a criança 

encontra a 

inventividade 

Então devemos 

aproveitar o 

confinamento 

para não fazer 

nada? 

As crianças 

recebem 

atividades cada 

vez mais 

sofisticadas 

durante o ano, 

mas não sabem 

mais como 

OBSERVAR O 

MUNDO. Elas 

não têm mais 

tempo para 

EXPERIMENTAR 

SENSAÇÕES sem 

Algumas pessoas 

pensam que uma 

criança que está 

entediada é uma 

criança cujos pais 

não cuidam bem 

ou não se 

importam. 

Isto ocorre porque 

estamos em uma 

sociedade da 

tirania do “FAZER” 

e da 

HIPERATIVIDADE, 

que defende a 

eficiência e 

desempenho 

mesmo em 

momentos de 

Será que não 

precisamos 

mesmo nos 

sentir culpados 

por não 

responder 

imediatamente 

à queixa 

“Mamãe, estou 

entediado”? 

Não. Não 

tenhamos medo 

de introduzir 

TEMPOS DE 

ESPERA, de 

EXPECTATIVA e 

de 

FRUSTRAÇÃO. 

Satisfazer os 

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U&t=167s
https://www.youtube.com/watch?v=tW819inM4hg


 
 

 

criança. A 

capacidade de 

suportar o tédio 

continua sendo 

um sinal 

inegável de boa 

SAÚDE MENTAL. 

O momento em 

que ele para de 

agir para 

enfrentar a 

solidão permite 

que ele não se 

esquive mais de 

suas EMOÇÕES, 

mas seja capaz 

de, pelo 

contrário, deixá-

las se desdobrar 

em  

seu espaço 

interior. Ele 

também pode 

gradualmente 

descobrir sua 

capacidade de 

extrair dele 

mesmo os 

recursos 

necessários para 

inventar 

histórias que o 

necessária para 

fazer outras coisas 

depois e, acima de 

tudo, seguir em 

direção ao que a 

inspira. Observe os 

cientistas, é 

frequentemente 

durante seu tempo 

ocioso que eles 

fazem suas maiores 

descobertas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a intermediação 

de uma tela. Pelo 

menos durante o 

período de 

confinamento, 

você pode 

oferecer a elas 

esse tempo, o 

tempo para 

SONHAR, para 

sentir-se seguro 

em meio a tanta 

agitação. 

 

lazer. E os PAIS 

realmente se 

sentem CULPADOS 

quando não 

oferecem hobbies 

programados, 

atividades 

atraentes, 

sofisticadas ou 

proveitosas. NÃO 

TENHA MEDO DE 

VIVER CONTRA A 

CORRENTE! Não é 

tão complicado 

assim 

compartilhar 

momentos com 

seus filhos, mesmo 

que seja apenas 

uma CONVERSA. 

Não se trata de 

fazê-los girar em 

círculos durante 

todo o tempo que 

teremos que ficar 

em quarentena. É 

necessário 

oferecer a eles 

atividades 

selecionadas e 

proveitosas. Mas 

também não 

desejos da 

criança muito 

rapidamente as 

impede de 

explorar e 

desenvolver suas 

faculdades. A 

falta é essencial 

para construir a 

si mesmo. 

Primeiramente 

porque é 

impossível 

sermos 

inteiramente 

preenchidos – 

por isso, é 

preciso suportar 

a falta e, às 

vezes, até 

mesmo criá-la. 

Não tenhamos 

medo da 

frustração! É 

natural que os 

pais frustrem 

seus filhos –em 

proporções 

razoáveis, claro 

– e que os filhos 

contestem essa 

frustração, ou 



 
 

 

farão viajar na 

sua 

IMAGINAÇÃO. 

 

 

podemos esquecer 

os momentos 

essenciais para sua 

construção 

interior, onde 

fazemos coisas 

com eles. Dedicar 

seu tempo é dar 

AMOR, ATENÇÃO 

e saber 

reconhecer os 

SENTIMENTOS da 

criança, dando a 

ela um lugar no 

seio da família. 

Quando uma 

criança diz: “Estou 

entediada“, ela 

provavelmente 

está querendo 

dizer: “Estou 

entediado com 

você”, “Eu preciso 

falar”, “Quero 

estar com você. 

Você pode deixar 

seu computador 

de lado?”. Fazer 

doces, costurar 

roupas ou fabricar 

pequenos objetos 

juntos são 

exemplos de 

seja, reajam. 

De qualquer 

forma, não 

tenha medo de 

CONFRONTAR a 

criança. Não 

responder 

imediatamente 

às reclamações 

como “estou 

entediado” dá 

tempo e 

oportunidade à 

criança de 

encontrar uma 

ocupação para si 

mesma, e 

desenvolve seu 

poder de 

INICIATIVA e sua 

INDEPENDÊNCIA 

de pensamento. 

Esses momentos 

em que não 

fazemos nada, 

esses momentos 

de vazio, são 

necessários para 

nos 

aventurarmos na 

imaginação, para 

pensar em ideias 



 
 

 

oportunidades 

preciosas. Elas são 

a chance de 

estarmos mais 

próximos, estreitar 

os laços; é a hora 

que as lembranças 

de momentos 

simples e valiosos 

se enraízam 

pessoais e 

originais, que 

podem não ser 

imediatamente 

alcançáveis, mas 

que permitem à 

criança ou ao 

adolescente 

planejar o 

futuro. Caso 

contrário, eles 

entram num 

automatismo 

repetitivo. No 

ócio, é possível 

imaginar outras 

coisas, outras 

soluções, outros 

projetos, outras 

realizações para 

si mesmo. 
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