


Você já deve ter recebido a edição anterior de nosso projeto 
Família para Dentro. Então já sabe que este projeto traz 
ideias e dicas para enfrentar o confinamento de quarentena 
de maneira criativa e produtiva. Nosso propósito é nos 
voltarmos para o mundo de possibilidades que temos dentro 
de casa, dentro de nossa família e dentro de nós mesmos. 
Aproveite este material e escolha as atividades que você 
considerar interessantes para sua família. Evite ficar ansioso 
tentando realizar tudo, não é para isso que este material 
foi pensado. Ele é um apoio e você tem total liberdade 
para utilizar o que quiser e fazer as adaptações que julgar 
necessárias para viver momentos realmente especiais. 
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Este jogo pode ser feito com todos da família. É muito divertido. Primeiro, 
vamos abrir um grande espaço em algum cômodo da casa. Delimite, no chão, 
um retângulo de aproximadamente 2 a 3 metros de comprimento e 1 a 2 
metros de largura (pode riscar com giz, com fita crepe ou apenas indicar os 
limites). Todos se sentam fora do retângulo, de preferência nas laterais, pois 
assim poderão observar o jogo.

O retângulo delimitado representa uma pista de pouso de aeroporto. Objetos de 
vários tamanhos (livros, almofadas, sapatos, mochilas, cadeiras, canetas etc) 
são colocados aleatoriamente na área interna do retângulo. Cada hora é um 
que entra no retângulo em uma de suas extremidades, representando o próprio 
avião, que deve percorrer toda a pista e pousar sem encostar em nenhum 
objeto no caminho. 

O desafio é que o jogador que representa o avião esteja de olhos vendados. 
Um outro jogador é a torre de comando e está parado no lado oposto do 
retângulo e deve tentar guiar com sua voz o avião até que chegue no final 
da pista de pouso, ou seja, onde está o jogador que representa a torre de 
comandos. A torre guia o piloto com instruções: Pé esquerdo para frente! Um 
passo pequeno para o lado...

O jogo termina quando o objeto for tocado ou quando o piloto pisar fora do 
retângulo, ou ainda quando o piloto passar por todos os obstáculos e aterrissar. 
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PARA TODO

BRINCADEIRAS

I. PISTA DE POUSO
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Este jogo é uma variação do jogo dos 7 erros na casa, que você 
conheceu na edição passada. Todos se sentam no sofá como se 
formassem uma plateia de teatro. Um a um se levanta e vai para 
frente e todos devem observá-lo como está vestido por 30 segundos.

Então o jogador observado se retira da sala e muda 4 coisas em seu 
vestuário, podem ser grandes peças ou pequenos detalhes. Quando 
volta, todos o observam por mais 30 segundos e fecham novamente 
os olhos e o jogador observado escolhe um observador para tentar 
adivinhar: quais coisas mudaram na pessoa?

No final, ganha a pessoa que acumular mais acertos.

A família vai fazer uma roda. Todos estarão de mãos dadas e não 
podem soltá-las durante o jogo. Peque um bambolê ou um aro feito 
de alguma outra maneira e que lembre um bambolê. Coloque o aro 
no pescoço de um dos participantes. 

Durante o jogo, cada um deverá passar o bambolê de um pescoço 
para outro sem soltar as mãos. Você pode colocar uma música 
divertida enquanto fazem essa brincadeira, pode variar também 
passando o bambolê de pé para pé sem deixar o bambolê 
desencostar do corpo. Se quiser, pode colocar mais de um bambolê 
na roda, para ser passado simultaneamente entre pessoas 
diferentes. 

Este é um jogo simples, mas a diversão é garantida, além de 
colocar em movimento o corpo dos participantes.
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II. JOGO DOS 4 ERROS NA PESSOA

III. BAMBOLÊ NO PESCOÇO

<- Voltar
para o menu



Todos estão em roda, sentados. Em cada rodada, um jogador será o 
condutor do jogo. Os outros jogadores permanecem sentados e de olhos 
vendados. O condutor escolhe alguns pequenos e médios objetos da casa, 
de preferência objetos estranhos. 

O condutor então passa cada objeto para a primeira pessoa da roda, 
que recebe o objeto com a mão esquerda e tem que tateá-lo para 
tentar descobrir o que é, mas não pode falar nada, depois passa para 
o companheiro do lado com a mão direita. Assim todos os objetos vão 
passando por todos os jogadores.

Após a rodada, o condutor esconde novamente os objetos dentro de uma 
caixa, todos tiram as vendas, e cada um fala quais os objetos que acha 
que tocou. Após isso, mostram-se os objetos e ganha quem acertou mais 
vezes. O ganhador passa a ser o condutor da próxima rodada.

Este é um jogo para trabalhar a agilidade de raciocínio de todos. Trata-se de 
um jogo de improviso teatral. Prepare a sala e faça uma planteia com o sofá 
e deixe um espaço à frente para ser o “palco”. Cada vez uma dupla vai para o 
palco e outra dupla tem que estar muito atenta na plateia. 

Quem está no palco começa a fazer uma cena qualquer com o corpo. Não 
pode emitir nenhum som, deve simplesmente mover os lábios para simular 
que está falando. A dupla que está na plateia interpreta as falas como se 
estivesse dublando um filme. 

Quem está fora fornece as vozes, atuando para sincronizar o diálogo 
com o movimento das bocas da dupla que está no “palco”. Quem atua no 
palco pode orientar os dubladores, colaborando com atividades físicas ou 
expressões faciais e apontando diálogos adequados ou “apropriadamente” 
inadequados.

6

IV. QUE OBJETO É ESTE?

V. DUBLAGEM
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Esta é uma receita para fazer uma massinha de modelar com farinha, 
água e sal. É muito divertido, especialmente para os pequenos brincar de 
modelar. Essa massinha é muito fácil de fazer e a diversão é garantida. 
Caso sobre massinha, você pode conservá-la na geladeira por até uma 
semana. Sugerimos que você faça a receita com a criançada. 

O material para sua receita de massinha é:
• Um copo de sal fino
• 2 copos de farinha
• Um copo de água morna
• Uma tigela grande
• Uma colher de mistura

Receita de massinha:
Misture a farinha e o sal em uma saladeira.
Despeje um copo de água morna.
Amasse até obter uma boa bola de massa macia.
Se a massa salgada estiver muito quebradiça, adicione água; se estiver 
muito mole ou pegajosa, adicione farinha. 
Você pode misturar também algum corante de culinária que tenha em sua 
casa se quiser massinhas de cores diferentes.  

Boa diversão!
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VI. MASSINHA DE FARINHA, ÁGUA E SAL
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CONJUNTA!
PARA LEITURA

HISTÓRIAS

I. PARA TODA A FAMÍLIA

Que tal redescobrir os contos de fadas clássicos em suas versões 
originais? Sim, com o passar dos tempos, as histórias de fantasia mais 
conhecidas foram sendo modificadas e as versões originais quase 
esquecidas. Pensando nisso, uma edição especial compilou os contos da 
carochinha em suas versões originais, além de trazer ilustrações da época 
em que foram publicados pela primeira vez. Recomendamos que você 
conheça o livro Contos de Fadas, Clássicos Zahar. Você encontra o livro em 
versão impressa ou e-book.

Não pense que essa leitura é indicada 
somente para crianças. Conhecer as versões 
originais desses contos é interessante para 
qualquer idade. Sugerimos que os membros 
da família façam como antigamente, 
reúnam-se na sala e leiam uma história. 
Depois da leitura, que tal um debate em 
família?
• Quais as diferenças e semelhanças entre 

as versões originais e a história como 
conhecemos hoje em dia? 

• Por que será que tais adaptações foram 
feitas? 

• Qual versão você gosta mais? 
• O que acharam das ilustrações? 
• O que essas ilustrações revelam sobre a 

época em que o conto foi publicado?

Clique na imagem para ir 
para o site

<- Voltar
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II. PARA ADOLESCENTES E PAIS

Sugerimos uma atividade que também possa ser feita em companhia dos 
pais. Que tal lerem juntos, capítulo a capítulo, um só livro? Sim, seria como 
um clube da leitura, mas em família. Os livros que indicamos abaixo contam 
a saga de uma adolescente e de um adolescente em busca de conhecimento. 
Os livros mostram muita interação com a família, com a filosofia e a teologia. 
Cada capítulo é uma pequena história dentro de uma narrativa central e pode 
ser lido, assim, em doses diárias. No final da leitura, é impossível não fazer 
um debate muito interessante sobre os temas descobertos. Conheça abaixo 
os livros que indicamos para este clube da leitura adolescente:

O Mundo de Sofia – Josten Gaarden: O livro 
narra a história de uma garota de 15 anos que, 
no dia de seu aniversário, começa a receber 
bilhetes com perguntas filosóficas; cada 
capítulo traz um conceito filosófico diferente. O 
livro percorre grande parte da filosofia ocidental 
de maneira lúdica e didática envolvida por uma 
saga surpreendente que nos prende do começo 
ao fim. Neste link, você encontra o livro em suas 
versões impressa e e-book. 

A viagem de Theo – Catherine Clément: O 
livro conta a saga de um garoto que viaja pelo 
mundo na companhia de uma adulta com o 
intuito de visitar as diferentes culturas e templos 
sagrados. Em cada destino, entram em contato 
com uma religião diferente e descobrem o quão 
rica a humanidade é em suas diversas crenças. 
Neste link, você pode encontrar o livro na sua 
versão impressa.

Clique na imagem para ir 
para o site

Clique na imagem para ir 
para o site
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III. PARA JOVENS DO ENSINO MÉDIO

1984 – Geoge Orwell: Conta a história de um 
mundo distópico comandado por um governo 
autoritário através da vigilância constante 
do Grande Irmão (Big Brother). Sem direitos 
individuais de liberdade de expressão, o seu 
protagonista, Winston Smith, inconformado 
com a situação, sonha expor toda a verdade 
ao mundo. Neste link, você encontra o livro 
em suas versões impressa e e-book

Caso tenha um jovem quase adulto em casa, sugerimos uma leitura para ele 
e para os pais. Nesse caso, cada um pode ler em seu próprio espaço, contudo 
lançamos um desafio. Combine coletivamente que em um dia da semana 
todos devem ter chegado a um determinado capítulo e que se reunirão para 
discutir tudo que já foi lido. Dessa maneira, mantemos a ideia de clube do livro, 
mas de maneira um pouco mais independente. Interessante refletir sobre as 
semelhanças dos temas do livro com o momento atual em que vivemos. Note 
que o livro é muito atual mesmo tendo sido publicado pela primeira vez em 1949.

Clique na imagem para ir 
para o site
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Trata-se da criação coletiva de contos de fadas, como fizemos na 
edição passada. Mas agora tentaremos ir fundo nas partes fantásticas 
da história. Não vale inventar coisas cotidianas, tem que ter muita 
fantasia, vamos extrapolar o real. Sugerimos essa atividade para toda a 
família. Após alguns dias de leitura dos contos de fadas, a família pode 
sentar-se em roda e escolher um objeto que servirá como um amuleto 
mágico. Somente quem está com o amuleto tem o poder de criar a 
história naquele momento.

O amuleto vai sendo passado e cada pessoa deve continuar a história 
começada ou continuada pela pessoa anterior. A ideia é criar uma 
história todos juntos. Cada um é autor de uma parte da história. Todos 
têm que estar muito atentos para que se lembrem das partes anteriores 
e possam criar a continuação de maneira coerente e divertida. No final, 
uma das pessoas é escolhida para relembrar a história do começo 
ao fim. Você pode gravar com o celular o áudio da história fantástica 
criada em família e enviar para alguém que não esteve presente. 

FAMÍLIA!
DE FADAS
TAMANHO

CONTO
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Para esta edição, trouxemos mais duas pequenas dramaturgias 
para que você e sua família continuem a brincar de teatro. Vale 
lembrar que o importante não é preparar uma grande produção 
teatral, mas deixar que os roteiros sejam um pontapé inicial para 
criar os personagens. Tentem mudar as vozes, o jeito de mover o 
corpo, embarque nesse grande “faz de conta”. 

O número de personagens que o texto traz pode ser adaptado ao 
número de participantes de sua família. Não há idade mínima nem 
máxima para essa brincadeira. Tente envolver os pequenos e os 
grandões nessa farra. Você verá que todos vão rir e se divertir muito. 

Uma ideia divertida é ensaiar algumas vezes e depois apresentar 
para valer. Como estamos confinados em casa, você pode chamar 
os amigos pelo Skype e fazer a apresentação assim on-line mesmo, 
ou até gravar a peça e depois enviar para quem quiser. 

Vamos começar! 
1, 2, 3... Ação!  

É NOSSO!
O PALCO
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(Entra o narrador que pode ser o papai ou a mamãe).
Narrador: As cigarras e as formigas – fábula de Monteiro Lobato. As formigas 
sempre trabalharam sem parar (formigas entram e começam a trabalhar).
Narrador: Na mesma floresta, havia uma banda de jovens cigarras (cigarras 
entram) que tinham o costume de ensaiar ao pé daquele formigueiro.
Cigarra A: Um... Um dois três e... (começam a cantar) (formigas se divertem e 
dançam enquanto trabalham).
Narrador: Só paravam quando cansadinhas; e ficavam felizes quando percebiam 
que divertiam as formigas que por ali trabalhavam (as cigarras param de cantar e 
as formigas aplaudem).
Formiga 1 (para Formiga 2): Ai, eu adoro eles!
Formiga 2: Eu também! (formigas voltam a trabalhar e as cigarras conversam 
entre elas sobre o show).

Música:
A formiga, a formiga trabalhava até pifar;
E a cigarra e a cigarra só vivia a cantar.
A cigarra é muito boa que parece uma orquestra,
Ela canta, ela toca e alegra a floresta.
  
Narrador: Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas (efeitos sonoros). 
Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. 
(Todos saem correndo e as cigarras ficam encolhidas num canto).
Narrador: As pobres cigarras, sem abrigo e com muito frio, foram procurar ajuda. 
Mancando e tremendo de frio foram ao formigueiro.

Música:
A cigarra, tão alegre, que vivia a cantar,
A coitada, a coitada, no inverno pôs-se a chorar.

(Formigueiro. Formiguinhas jogam videogame, depois arrumam a casa. Em 
seguida, pegam uma panela cheia de comida).
Formiga 2: Pessoal, a sopa está servida!

Adaptação da obra de Monteiro Lobato organizada por Janaína Russeff em processo 

colaborativo em sala de aula.

A(s) cigarra(s) e a(s) formiga(s)
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Formiga 1 e 3: Oba! (toca a campainha).
Formiga 1: Ué? Quem será?
Formiga 2 (abrindo a porta): Oi! Que querem?
Cigarra A: Viemos em busca de um agasalho (tosse).
Cigarra B: O mau tempo não passa e a gente...
Formiga 2 (interrompendo): E o que fizeram durante o bom tempo, que não 
construíram a casa de vocês?
Cigarra B (assoando o nariz): A gente cantava, bem sabe somos cantores e...
Formiga 3 (reconhecendo os músicos) Ah! Eram vocês que cantavam nessa 
árvore enquanto nós trabalhávamos?
Cigarra A: Isso mesmo, era a gente... (espirra).
Cigarra B: Estávamos ensaiando nosso show... (tosse).
Cigarra A: E a chuva alagou nossa casa.
Formiga 1: Ah! Pois então entrem!
Formiga 2: Vocês cantam muito bem! A gente sempre gostou do som de vocês!
Formiga 3: A música nos distrai.
Formiga 1: E nos deixava mais alegres no trabalho (entregando um bloquinho). 
Me dá um autógrafo?
Formiga 2 (para as cigarras): A gente sempre falava: que felicidade termos 
vizinhos tão legais! Posso tirar uma foto com vocês?
Cigarra A (se prepara para foto) Claro (todos se juntam e tiram a foto).
Formiga 3: Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau 
tempo. Formiga 2: Estão com fome?
Formiga 1: Acabei de fazer uma sopa deliciosa! Estão servidos?
Cigarra B: Sério?
Formiga 1: Claro! Entrem!
(As cigarras e as formigas entram e sentam para tomar a sopa).

Música:
“Pão é bom, café com pão é bom”. 

Narrador: As cigarras entraram, sararam da tosse e voltaram a ser as alegres 
cantoras dos dias de sol.
Narrador: Mas havia uma formiga egoísta e má. Ela era muito ambiciosa (entra 
a formiga má seguida das outras formigas).
Formiga má: Sou eu! (dá uma gargalhada).
(Formigas trabalham desanimadas. Entram as cigarras e começam a cantar 
uma música. As formigas ouvem a música, ficam animadas e dançam 
enquanto trabalham. A formiga má olha com inveja).
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Formiga 1(dançando): Adoro essa banda!
Formiga 2: Yo tambien!
Formiga 3: Eles vão fazer um show lá...
Formiga má (brava): Caladas! Estão me atrapalhando! (puxa a orelha da 
formiga 1, que não para de dançar). Vamos prestar atenção no trabalho, e não 
nessas cigarras desafinadas! (formigas trabalham tristes).
Formiga 1: Mas essa música me deixa mais alegre...
Formiga má: Deixa de besteira. Isso não serve para nada! Concentrem-se! 
(voltam a trabalhar e as cigarras continuam a ensaiar. Cena sem fala).

Música:
A cigarra, a cigarra que vivia a cantar
Tão alegre e divertida que irritava a formiga má

Narrador: Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender 
as cigarras e com dureza as repeliu de sua porta. As cigarras, como de 
costume, haviam ensaiado o novo repertório sem parar o outono inteiro. E 
o inverno (efeito sonoro de chuva) veio encontrá-las desprovidas de tudo 
(começa a chover e todos saem correndo. As cigarras ficam encolhidas 
num canto). Sem casa onde abrigar-se, nem folhinhas para comerem. 
Desesperadas, as cigarras foram procurar ajuda no formigueiro.
(Formigueiro. Formigas arrumam a mesa. Voz da formiga má, que canta muito 
desafinada). 
Formiga 1: Lá vem ela!
Formiga 3: Dai-me paciência!
Formiga 2: Dios Mío! (servem os pratos).
Formiga 3: E ela ainda pensa que é afinada! (todos riem baixinho).
(Formiga má entra e canta para o espelho. As formigas comem sem gostar da 
cantoria da formiga. Mas toda vez que a formiga má vira, elas fingem gostar).
Narrador: Quando as cigarras chegaram ao formigueiro, tocaram a campainha.
(tocam a campainha).
Formiga 1 (levantando): Será que temos visita?
Formiga 2: Me encantan las visitas!
Formiga má: Mas quem será que veio atrapalhar nosso jantar?

(A formiga má abre a porta)
Formigas 1, 2 e 3: As cigarras cantoras!
Formiga 1: Somos suas fãs! (formiga má coloca-se na frente das formigas, 
cruza os braços – sem som - escuta as cigarras).
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Narrador: As cigarras imploraram uns miseráveis restos de comida. Pagariam 
com juros altos aquela comida. Logo que o tempo as permitisse, poderiam 
se apresentar e teriam como pagar. Mas a formiga má era impiedosa e sem 
entranhas. Além disso, invejosa. Como não sabia cantar, tinha ódio das cigarras 
por vê-las queridas de todos os seres.

Música:
A formiga é muito má e já sei como explicar:
Por inveja da cigarra, ela não quer ajudar!

Cigarra A: Precisamos de ajuda.
Cigarra B: Estamos sem comida e abrigo.
Formiga 3: Entrem!
Formiga má: Opa! Ninguém vai entrar coisa nenhuma.
Formiga 1: Mas elas são legais...
Formiga má: Silêncio! Estão sem abrigo, né? E o que fizeram durante o bom 
tempo? Cigarra A: Nós... (tosse) nós ensaiávamos.
Cigarra B: Cantávamos para ... (espirra).
Formiga má: Ah, cantavam?
Cigarra A: Sim, somos cantores e ...
Formiga má: Pois dancem agora... (dá uma risada malvada). 
Cigarra A: Mas a gente... (fecha a porta)
Cigarra B: E agora?
Narrador: Resultado, as cigarras ali quase morreram de frio. Quando voltou a 
primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música 
do mundo o som estridente daquelas cigarras. As cigarras haviam se mudado 
para longe por causa do egoísmo e da inveja daquela formiga. Os artistas são as 
cigarras da humanidade.
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Adaptado da obra Fofocas de Maria Clara Machado

Tempos de fofocas e Fake news

1 – (Atendendo) Alô! Oi. O quê?... Não... Não... não é possível! (Faz caras de 
alegria e fingida decepção) Não! Mas a Vânia é tão santinha... Que escândalo! 
Tá... tá... tá... Claro que não vou fofocar. Detesto essas coisas... Beijo. (Desliga e 
fica pensando por uns momentos). Mas a Vânia! Fingida. (Liga rápido; atende o 
número 2).
2 – Alô!
1 – Tenho uma ótima para te contar. Sabe a Vânia, a santinha?
2 – Sei. Sei... e daí?
1  – Você não vai acreditar, eu soube de uma...
2 – Conta logo, você já está me deixando nervosa.
1 – Imagine que me contaram que viram a Vânia no cinema com um homem 
muito mais velho do que ela. De mãos dadas!
2 – O quê? De mãos dadas? E bancando a santa de pau oco. 
2 – Mas ela não está namorando aquele Fernando?
1 – Está. Justamente por isso é que fico mais espantada. Ele já era.
2 – Quero só ver a cara dele hoje no facebook, quando souber. Mas a Vânia, 
hem?
1  – Nem quero pensar!...
2 – Mas você vai dedurar?
1 – Eu, hem? Mas essas coisas ocorrem... Então tchau.
2 – Tchau. (Desliga e pensa um pouco) Essa não... Vou ligar para a irmã do 
Fernando. Deve saber (Liga).
3 – Alô! 
2  – Eliana? 
3 – Tudo bem? 
2  – Tudo joia. Como vai o Fernando?
3 – Meu irmão?
2  – Quem poderia ser?
3 – Ora, poderia ser o Fernando Sabóia.
2  – Não. É seu irmão mesmo.
3 – Deve ir bem, por quê?
2  – Continua o namoro dele com a Vânia?
3 – Acho que sim. Ontem mesmo estavam juntinhos na praia.
2  – Ah é? É um espanto!
3 – Por quê?

<- Voltar
para o menu
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2  – Nada não.
3 – Fala, ora. O que é que há? Que papo furado é esse?
2  – Pergunta à Patrícia.
3 – Caramba! Tu tá esquisita, hem?
2  – Não gosto de fuxicos, mas é bom você telefonar para a Patrícia. (Desliga e fica 
feliz) Quero só ver.
3 – Lurdinha tá tão estranha. Vou ligar para a Patrícia. (Liga) 
4 – Alô? 
3 – Patrícia? Eliana. 
4 – Oi, Eliana.
3 – Que papo é este da Vânia com o Fernando? 
4 – Com o Fernando? 
3 – É. 
4 – Ele não é seu irmão? Pergunte a ele.
3 – A Lurdinha me disse para perguntar a você. 
4 – Bem. Já que você sacou... mas promete que não vai contar nada ao Fernando? 
3 – Prometo. 
4 – A Vânia tava beijando um cara mais velho no cinema outro dia.
3 – Não! É mentira. 
4 – Não é não. Eu vi.
3 – Coitado do meu irmão. 
4 – É mesmo. 
3 – Nunca pensei. A Vânia, hem? Com aquela cara de santinha, hem? 
4 – Eu nunca fui com a cara dela. 
3 – Aquele visual de santinha nunca me enganou também. 
4 – Nem a mim. 
3 – Bem, Patrícia, então tchau. 
4 – Tchau, Eliana. Não fica espalhando não, viu, Eliana. Detesto fofocas... 
3 – Tchau! (desliga) Será que o Otávio já sabe? (liga depressa) 
5 – Alô? 
3 – Aqui é a Eliana. 
5 – Oi, Eliana. 
3 – Tenho uma ótima para te contar. 
5 – Conta. 
3 – Promete não espalhar? 
5 – Prometo. 
3 – Sabe a Vânia? 

<- Voltar
para o menu
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5 – Sei... Sei claro! 
3 – Sabe o que eu soube? 
5 – Claro que não sei, ora, você ainda não contou. 
3 – Promete mesmo não espalhar? 
5 – Prometo. Desembucha logo, Eliana, estou verde de curiosidade.
3 – A Lurdinha me contou que o Roberto contou pra ela que a Patrícia viu a Vânia 
agarrada com um cara mais velho no cinema. Depois telefonei pra Patrícia e ela me 
confirmou tudo.
5 – O quê? A Vânia, namorada do Fernando? 
3 – Ela mesma. 
5 – ... 
3 – Alô... alô... vocês está aí, Otávio?
5 – Estou... estou mudo de espanto! A Vânia? 
3 – Ela mesma. 
5 – Mas ela não é namorada do seu irmão, Eliana? 
3 – Jura que não conta nada pra ninguém? 
5 – Juro. Mas estou de boca aberta. 
3 – Fecha a boca e tchau. (desliga). 
5 – A Vânia com outro. É demais. Aos beijos... (liga rápido para Thiago.) 
6 – Alô! 
5 – Aqui é o Otávio. 
6 – Oi! Por que você não foi à praia ontem? 
5 – Não muda de assunto, Thiago. Tenho uma ótima para te contar. 
6 – Que assunto? 
5 – A Vânia está noiva de um cara mais velho. 
6 – O quê? 
5 – Pode cair da cadeira. 
6 – Mas eu estou em pé. 
5 – Então cai pra trás. 
6 – Não brinca. O que foi?
5 – É isto mesmo. A Eliana me telefonou e disse que a Lurdinha ouviu do Roberto 
que ouviu da Patrícia que ouviu da... não, foi a própria Patrícia que confirmou que 
recebeu a notícia do noivado...
6 – Não... não pode ser... E o Fernando?
5 – Dizem que ele vai quebrar a cara do cara mais velho...também duvido...Bobo 
como ele é, não bate nem numa mosca, muito menos num cara mais velho e 
milionário... A galera vai delirar quando souber... 
6 – Estou de boca aberta.

<- Voltar
para o menu



20

5 – Então fecha a boca, porque é verdade. E até logo. Tô atrasado pra caramba. 
Tenho que ir a um dentista que minha mãe inventou. Tchau.
6  – Vou contar tudo prá Silvinha. Ela que se diz tão amiga da Vânia. Quero só ver. 
7 – (atendendo) Oi, Thiago. Tudo bem? 
6  – Tudo maravilhoso. 
7 – Por quê?
6  – (animando-se) Você sabe da última? Sabe a Vânia? Eu soube que ela vai casar 
com um cara mais velho e milionário.
7 – O quê?
6  – É isto aí. E o pior é que soube também que o Fernando, namorado dela, disse 
que vai matar o cara.
7 – Que horror! Quem te contou? 
6  – Toda a turma já sabe.
7 – Mas a Vânia? Ontem mesmo ela estava na casa da Maria Lúcia com o 
Fernando. 
6  – Tudo hipocrisia. Toda a turma e toda a cidade só comentam isto.
(De repente todas falam ao mesmo tempo suas falas, menos Sílvia que fica 
pensativa. Silêncio.)
7 – Vou ligar para a Vânia. 
8 – Oi, Sílvia. Tudo bem?
7 – Então que história é essa que estão espalhando por aí que você vai se casar 
com um cara mais velho e milionário...
8 – Não me consta que o Fernando seja mais velho ou milionário, nem me consta 
que eu vou me casar.
7 – Pois é, mas o Thiago me contou que soube pelo Otávio, que a Eliana disse que... 
8 – Isto está me cheirando a Patrícia... 
7 – O quê? 
8 – Ela me olhou com uma cara outro dia no cinema que vi logo que ia dar 
problema.
7 – O quê?
8 – Eu estava outro dia no cinema com meu pai, que chegou da França.
7 – Ahhhh, então o cara mais velho...
8 – Velho coisa nenhuma; meu pai está bem jovem e bonitão e estávamos mesmo 
de mãos dadas...Puxa quanta fofoca!

<- Voltar
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Na edição passada, sugerimos momentos de meditação. Esses momentos 
são fundamentais para que possamos manter nossa mente saudável e 
tranquila diante de um momento em que estamos muito ansiosos e aflitos. 
Que tal combinar esse trabalho da mente com um pouco de cuidado com a 
saúde do corpo? 

Note que não estamos propondo nenhuma ginástica que exija um 
domínio técnico elevado; trata-se de um estímulo para acordar o corpo 
e nos conectarmos com ele, uma vez que, estando em casa, caímos no 
sedentarismo e no esgotamento mental por passarmos grande parte do dia 
frente às telas do computador, da televisão e de dispositivos móveis. 

Por isso, pensando em um momento que possa ser envolvente e divertido 
para todas as idades, indicamos algumas atividades básicas da ioga, 
especialmente a ioga dos bichos, muito usada para o trabalho com crianças. 
Também apresentamos os diferentes jogos de cartas da ioga; através de 
cartas com desenhos dos movimentos, toda a família pode jogar e mexer o 
esqueleto. 

Uma atividade interessante pode ser convidar a criançada, primeiro, para 
desenhar as cartas de cada bicho e depois tentar traduzir essas cartas em 
movimentos da ioga. Você encontra exemplos diversos na internet, além de 
aulas em vídeo para que possa guiar todo o grupo nessas práticas. Lembre-
se de que não se trata de forçar o corpo, mas de ligá-lo novamente. Caso 
sinta alguma dor aguda, pare o exercício e busque entender se há algo 
errado com o movimento que estava fazendo. Atente sempre à respiração, 
ela será muito importante.

Abaixo disponibilizamos dois vídeos que estão no Youtube para que você 
se inspire e comece essa descoberta da ioga, uma prática milenar muito 
conhecida e que trabalha o corpo e a mente.

IOGA PARA CRIANÇAS E PARA TODA A FAMÍLIA

FAMÍLIA!
 FÍSICO TAMANHO 

EXERCÍCIO

<- Voltar
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• Sobre o método ioga dos bichos

• Ioga com animais para crianças - Smile and Learn 

• Ioga para crianças | Saudação ao sol e Ioga com animais | Recompilação

Clique na imagem para ir para o vídeo

Clique na imagem para ir para o vídeo

Clique na imagem para ir para o vídeo

<- Voltar
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https://www.youtube.com/watch?v=dfcj5taO_Ss
https://www.youtube.com/watch?v=5RfWgMJ6dcw
https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM


23

• Yoga for Kids! (o video está em inglês, mas é possível compreender e 
seguir os movimentos)

• Animal, ambience yoga 

Clique na imagem para ir para o vídeo

Clique na imagem para ir para o vídeo

<- Voltar
para o menu

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
https://www.youtube.com/watch?v=6z2s9fv8SOs
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Continuando a sugestão da edição passada, indicamos aqui alguns 
sites e Instagram que podem inspirar você nessa atividade divertida de 
cozinhar em família. Aproveite toda a praticidade e criatividade das mais 
diversas receitas desses cozinheiros para transformar as refeições em 
verdadeiras oportunidades para reunir a todos. Deixe a imaginação 
invadir a cozinha e divirta-se muito brincando de chefe de cozinha.

Clique na imagem, para ir direto pro siteClique na imagem, para ir direto pro site

Clique na imagem, para ir direto pro site

EM CASA!
MASTER CHEF

<- Voltar
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https://www.panelinha.com.br/home/receitas
https://www.jamieoliver.com.br/
https://instagram.com/guipoulain?igshid=1awpym6b6q9r0


Sugerimos que continuem com os debates após ouvir os episódios. Essa 
é outra grande oportunidade de não deixar a mente sedentária. 

25

INFORMAÇÕES DIÁRIAS

PODCASTS!
LISTA DE

Foro de Teresina – Programa 
semanal sobre política e economia, 
criado pela Revista Piauí em parceria 
com a rádio Novelo. Indicado para 
adultos e jovens. Os programas têm 
duração média de 50 minutos.

Café da manhã – Programa informativo 
diário criado pela Folha da São Paulo. 
Acontece de segunda a sexta e é indicado 
para adultos e jovens. Os programas têm 
duração média de 30 minutos.

Clique na imagem, para ouvir o podcast

Clique na imagem, para ouvir o podcast
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https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha/
https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/foro-de-teresina/


Petit Journal – Pílulas diárias de 
informações do Brasil e do mundo. Indicado 
para adultos e jovens. Os programas têm 
duração média de 30 minutos.
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Estadão Notícias – Programa informativo 
diário criado pelo Estadão. Acontece de 
segunda a sábado. Indicado para adultos e 
jovens. Os programas têm duração média de 
30 minutos.

Clique na imagem, para ouvir o podcast

Clique na imagem, para ouvir o podcast

Clique na imagem, para ouvir o podcast

CIÊNCIA

Sinapse – Traz um olhar científico para 
fatos e dados curiosos do mundo. Indicado 
para adultos e crianças a partir de 9 anos. 
Os programas têm duração média de 55 
minutos.

<- Voltar
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https://open.spotify.com/show/6WeEVB3qR5VlLY2w0CFGiF
https://soundcloud.com/user-85387203
https://anchor.fm/sinapse
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A Terra é redonda – Programa quinzenal 
sobre meio ambiente, natureza e ciência, 
criado pela revista Piauí em parceria 
com a rádio Novelo. Indicado para toda a 
família, propõe interação com as crianças 
ouvintes através de canal direto para 
perguntas e comentários. Os programas 
têm duração média de 45 minutos. 

Escutando a História – Programa semanal 
de análise de notícias e acontecimentos da 
atualidade por uma abordagem histórica. 
Indicado para jovens e adultos. Os programas 
têm duração média de 25 minutos. 

Negro da semana – O programa acontece 
ao menos uma vez por mês e traz, a 
cada episódio, as biografias de diversas 
personalidades negras da história. Indicado 
para adolescentes, jovens e adultos. Os 
programas têm duração que varia entre 20 e 
50 minutos. 

CULTURA

Clique na imagem, para ouvir o podcast

Clique na imagem, para ouvir o podcast

Clique na imagem, para ouvir o podcast
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https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/terra-e-redonda/
https://www.yahoo.com/author/podcast-escutando-hist-ria/
https://halfdeaf.com.br/shows/negro-da-semana
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BEM-ESTAR

Autoconsciente – É um podcast 
de bem-estar, psicologia e saúde 
mental. Indicado para adultos e 
jovens. Os programas têm duração 
que varia entre 7 e 30 minutos.

Clique na imagem, para ouvir o podcast

Escola da Vida com Mário Sérgio 
Cortella (CBN) – Apresentado pela CBN 
em parceria com o professor e filósofo 
Mário Sérgio Cortella, o programa fala 
sobre educação e cidadania. Indicado 
para adultos e jovens. Os programas 
têm duração média de 7 minutos. 

Clique na imagem, para ouvir o podcast
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https://www.autoconscientepodcast.com.br/
https://audioglobo.globo.com/cbn/podcast/feed/91/escola-da-vida-sp


Que tal aquela sessão de cinema com pipoca? Melhor ainda se puder encontrar novos 
títulos e com conteúdos diferenciados, assim você pode unir diversão e aprendizado. 
Seguem abaixo algumas sugestões para incrementar os momentos de sétima arte de 
sua família. E por que não um bom debate em família depois da sessão? Isso mesmo, 
aproveite essa oportunidade para gerar boas discussões e ideias em família! 
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FILMES!
LISTA DE

Spcine Play - Única plataforma pública de 
streaming do Brasil, dispõe de um catálogo 
grande de filmes de arte, títulos que fizeram 
parte dos principais festivais de cinema de São 
Paulo. Traz também transmissão de eventos da 
cidade, como shows, concertos e muito mais. 
Confira! Indicado para adultos, jovens e crianças 
acompanhadas de seus responsáveis. 

Olhar de cinema + - Site traz informações e 
curiosidades sobre cinema, além de poder 
assistir a alguns filmes exclusivos. Indicado para 
adultos, jovens e crianças acompanhadas de 
seus responsáveis. 

Filme para a criança – Plataforma on-
line originalmente francesa que agora está 
disponível na língua portuguesa e em alguns 
outros países do mundo. Traz um catálogo de 
filmes e animações infantojuvenis com cunho 
educacional. Sua curadoria é bastante refinada 
e as obras disponíveis são verdadeiramente 
adequadas à infância. Indicado para todas as 
idades.Clique na imagem, para ir para o site

Clique na imagem, para ir para o site

Clique na imagem, para ir para o site

<- Voltar
para o menu

https://www.films-pour-enfants.com/br/
https://www.olhardecinema.com.br/mais/
https://www.spcineplay.com.br/Conheca


Que tal tirar algum tempo da semana para cuidar da casa com toda a 
sua família? Podemos fazer tudo aquilo que há tempos queremos fazer. 
Organizar e reorganizar os ambientes e objetos da casa e quem sabe 
fazer aquela limpeza.  Separar para doação tudo aquilo que não usamos 
mais. Transformar nosso espaço nos ajuda a nos transformarmos.

Sugerimos, para inspirá-lo, que conheça uma das vozes mais famosas 
nesse tema: Marie Kondo. Ela já tem quatro livros editados (em versão 
impressa e e-book) sobre organização de ambientes. Estrela, atualmente, 
uma série documental na plataforma Netflix chamada: Ordem na casa 
com Marie Kondo. Ela traz, em sua obra, uma série de dicas que formam 
o método KonMari de organização pessoal. Seus livros são:

• A mágica da arrumação – Editora Sextante.
• Isso me traz alegria – Editora Sextante.
• A mágica da arrumação em quadrinhos: Uma história transformadora 

para ter alegria na vida, no trabalho e no amor – Editora Agir
• A mágica da Amizade, Kiki e Jax – Editora Nova Fronteira
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ORGANIZAR-SE&
ORGANIZAR

Acreditamos que essa atividade de arrumação envolvendo toda 
a família pode trazer muitos benefícios para a casa e o convívio, 
além de sabermos que, quando organizamos nosso ambiente, 
organizamos também nossa mente e nossas emoções, além de 
ser uma ótima lição de responsabilidade, cuidado e preservação 
para as crianças, adolescentes e jovens.

<- Voltar
para o menu



O Feng (vento) Shui (água) é uma corrente de pensamento oriental 
milenar que busca equilibrar e harmonizar a vida e o espaço habitado 
por cada um. Claro que essa “filosofia” é muito mais complexa que essa 
primeira definição simplista. Vale dizer que não se trata de um método 
de organização ou de decoração e muito menos tem qualquer relação 
com misticismo, mas sim um trabalho de ampliação da relação fluida 
entre a pessoa e sua própria vida e o lugar onde habita.

Sugerimos que você veja alguns vídeos do canal A casa como ela é, 
que está no Youtube, e pode ajudar você a construir um ambiente são e 
saudável para sua família  vivenciar com mais paz e tranquilidade este 
momento de confinamento em que estamos.

A casa como ela é O que é Feng Shui

E, se você quiser aprofundar um pouco mais os temas de equilíbrio e 
harmonização dos espaços, aí vai uma pergunta para você:
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VOCÊ JÁ OUVIU

FENG SHUI?
FALAR EM

Clique na imagem para ir para o vídeo do Youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=qmapom-82S0
https://www.youtube.com/watch?v=D0-WqOSmlOI


Esta atividade destina-se a toda a família. Sugerimos que, uma ou duas vezes por 
semana, a família tente se reunir para cuidar das plantas da casa. Parece uma ação 
simplista, mas acreditamos que a prática da jardinagem tem efeitos muito positivos 
em nosso equilíbrio mental. Bote a mão na terra, regue as plantas, limpe os vasos 
e plantas, retire os ramos secos e gaste um tempo escolhendo melhores lugares 
da casa para cada plantinha. Essa ação nos aproxima da natureza e nos coloca 
em contato com o cuidado e com a delicadeza, além de nos acalmar e nos fazer 
desacelerar nossa concentração diariamente estimulada através das redes sociais. 

Escolha uma playlist musical com toda a família para acompanhar o momento da 
jardinagem. Dance e cante enquanto planta novas plantas. Quem sabe podemos até 
criar uma pequena horta com alguns legumes e hortaliças. Estude com sua família 
quais as melhores condições de luz, água e espaço para aumentar a população de 
plantas de sua casa. Você não vai se arrepender. Deixamos abaixo algumas sugestões 
de material na internet para que você possa se inspirar e iniciar sua pesquisa.
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JARDINAGEM

APP Meu jardim – te ajuda 
a catalogar suas plantas e 
dá dicas sobre como cuidar 
de seu jardim. 

Melhores dicas 
de Jardinagem 
- Canal 
Youtube GNT

Podcast Spotify: 
Gabriel Khedi 
Paisagismo

Seleções - 6 
truques para 
facilitar a tarefa

Instagram 
Gabriel Khedi 
Paisagismo

Jardineiro por 
Raquel Patro

Instagram
Guia de 
Jardinagem

APP Plantit – te ajuda a 
cuidar das suas plantas. Guia 
diário para que você não se 
esqueça de verificar água, sol 
e nutrientes de seu jardim. 

Clique na imagem para ir para o site
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLQMyk6-jAVtr8N15WZlovo-sxNgm5wg5y
https://www.selecoes.com.br/economia/jardinagem-e-paisagismo-truques/
https://open.spotify.com/show/3wRRNQ0Kv7Glc8YzMxjqKg?si=5Z_6a6H7Th2GyaPRDAsJOw
https://www.instagram.com/gabrielkehdipaisagismo/
https://www.instagram.com/guiadejardinagem/
https://www.jardineiro.net/
https://plantit.pt.aptoide.com/app
https://apkpure.com/br/meu-jardim/br.com.appmeujardim


Casa do Saber – Espaço criado em São Paulo por um grupo de amigos 
interessados em estudar e discutir o mundo atual com abordagens de filosofia, 
sociologia, história e geopolítica. Uma de suas criadoras é a atriz Maria 
Fernanda Cândido. Atualmente, são oferecidos cursos de diversos temas pela 
internet. Neste mês, por conta da quarentena, o site liberou acesso gratuito a 
todos os seus cursos. Vale a pena conferir. Indicado para jovens e adultos. 

Kinedu – Site, blog e aplicativo para smartphones com conteúdo direcionado 
para os primeiros anos de vida da criança. Traz temas e atividades para 
pequeninos e jovens pais. Ideal para estudar o desenvolvimento de seu bebê. 
Indicado para adultos com filhos pequenos.
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ON-LINE
SABER

Clique na imagem para ir para o site
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https://app.casadosaber.com.br/login
 https://www.kinedu.com/


PARA A TODA A

D E  D E N T R O  S E J A

família!
agradável,

DIVERSÃO

RICA

BOA

QUE A VIDA

E  F É R T I L !
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