
Para os dias de 
recolhimento



Para os 
dias de 

recolhimento

Olá! Como estão? Nós estamos com saudades de fazer mis-
turas, melecas, tintas e sair com o corpo inteiro colorido! Em 
casa não temos todo aquele espaço do atelier para poder es-
palhar farinhas e pigmentos em cada cantinho, mas, separamos 
algumas propostas que aguçam e reinventam olhares, toques, 
olfatos, possibilidades que vocês podem fazer aí mesmo! 

Para isso, traremos algumas formas e propostas, pensando 
também em como preparar o ambiente, e tornar as coisas 
fluídas e possíveis!

Primeiro, sinta qual a sua disponibilidade no dia. Tem dias em 
que encaramos as atividades que demandam uma limpeza e 
organização maior; outros, não estamos tão dispostos. É muito 
importante entendermos o que queremos e podemos “dar 
conta”, para que todas e todos desfrutem dos momentos de 
forma prazerosa e autônoma.

Toalhas, plásticos, lonas, tecidos, são materiais que podemos 
ter em casa e que podem ser úteis para forrar o chão no local 
em que preparamos o atelier.

Se tiver um dia quente, os pequenos podem estar somente de 
fralda/calcinha/cueca; se estiver mais fresquinho e optar por 
deixar com a roupa, uma sugestão que damos é retirá-las ao 
término da brincadeira, assim, partes da criação e exploração 
não cairão no chão, fazendo uma trilha até o banho!



Nossas 
reuniões!



Separamos algumas e vamos mandar com frequência uma nova 
para vocês. 

Massinha de batata roxa:  
15 min. de preparo 
 
A batata roxa tem uma cor intensa que dispensa corantes. 
Cozinhe as batatas sem casca. Retire a água, espere esfriar. Se 
quiser uma consistência mais durinha, adicione farinha de trigo 
aos poucos. Pronto!

As cascas podem ser colocadas no forno com azeite e sal, para 
um lanchinho depois da brincadeira.

Pigmento (cúrcuma/açafrão em pó): 
Para o contraste com a massinha de batata roxa, sugerimos 
colocar açafrão em pó, conhecido também como cúrcuma. 

A única coisa que devemos tomar cuidado é que o açafrão 
costuma manchar a roupa. Então, separe aquela roupa que já 
“conhece” as atividades do atelier.

E as 
receitas?





O bebê que vive de corpo inteiro o pertencimento sua água-
-lar, fio condutor de se enredar e acalentar, na grande bagun-
ça poder gargalhar;  A arte de sentir e pertencer às vivências, 
performando com pés, mãos, cabeça, as “ondas”, o mar, o rio, 
ao encontrar pontos prazerosos. Para acalmar, a camomila 
vem ajudar! 

Fervam um tanto de água, pode ser uma panela ou uma leiteira 
cheia. No ponto de fervura, desligar. Coloquem dois punhados 
cheios da erva, abafem com um pano de prato por uns 10 mi-
nutos. Derramem a água-camomila em uma banheira, bacia ou 
em diversos potes. Mescle com água fria até amornar, em um 
ponto gostoso para o bebê estar. Dentro do box do banheiro, 
ou em cima de uma toalha, tecido - algum local em que não faz 
mal molhar. Permita-se sentir o cheiro, a textura, água na testa 
e na nuca. Fiquem, esperem, o tempo do banho é um sagrado 
ritual a ser respeitado! Antes de dormir ou mesmo ao desper-
tar, a receita vale para os adultos sempre e quando precisar! 

Para 
acalmar, na 

camomila 
se banhar! 





Já nos dias de calor intenso, gelo! As manhãs têm sido de sol, 
emanando um bom calor para nossos atuais “casulos”. Poden-
do variar nas experimentações dos bebês e adultos, provoca-
mos o uso do gelo como forma de pesquisa: peguem pequenas 
folhinhas de hortelã, florzinhas que vivem nos vasos de suas 
janelas, coloquem em forminhas de gelo água por cima, tam-
bém pode ser caixas de leite vazias,  formas de silicone para 
bolos e bolinhos.

Utilizem as cascas de cenoura, batata, beterraba, folhas picadas 
ou inteiras de couve, água até o topo, e congele. O gelo é um 
material de grande curiosidade para os bebês, sugerem pes-
quisas minuciosas que aguçam tato, paladar, olhar e tempo. Ver 
derreter é uma experiência que não deixa de ser nova! Garan-
tam um local seguro, com toalha ou tecido para que ninguém 
escorregue; um solzinho para esquentar os corpos, potinhos 
e bacias para tirar e colocar os “gelos-instalações”! Empilhem, 
derrubem, lambam, passem nos pés, pernas, experimentem 
a sensação na barriga – criem possibilidade e permitam essa 
pesquisa realizada pelas crianças.

Nos dias 
de calor 
intenso, 

gelo!





É pau, é pedra
É o fim do caminho
É um resto de toco
É um pouco sozinho

É um caco de vidro
É a vida, é o sol
É a noite, é a morte
É um laço, é o anzol

É peroba do campo
O nó da madeira
Caingá, Candeia
É o matinta-pereira

É madeira de vento
Tombo da ribanceira
É um mistério profundo
É o queira ou não queira

É o vento ventando
É o fim da ladeira
É a viga, é o vão
Festa da Cumieira

É a chuva chovendo
É conversa ribeira
Das águas de março
É o fim da canseira

É o pé é o chão
É a marcha estradeira
Passarinho na mão
Pedra de atiradeira

Uma ave no céu
Uma ave no chão
É um regato, é uma fonte
É um pedaço de pão

É o fundo do poço
É o fim do caminho
No rosto o desgosto
É um pouco sozinho

É um estrepe, é um prego
É uma ponta, é um ponto
É um pingo pingando
É uma conta, é um conto

É um peixe, é um gesto
É uma prata brilhando
É a luz da manhã
É o tijolo chegando

É a lenha, é o dia
É o fim da picada
É a garrafa de cana
Estilhaço na estrada

É o projeto da casa
É o corpo na cama
É o carro enguiçado
É a lama, é a lama

É um passo é uma ponte
É um sapo, é uma rã
É um resto de mato
Na luz da manhã

São as águas de março
Fechando o verão
É a promessa de vida
No teu coração

É pau, é pedra
É o fim do caminho
É um resto de toco
É um pouco sozinho

É uma cobra, é um pau
É João, é José
É um espinho na mão
É um corte no pé

São as águas de março
Fechando o verão
É a promessa de vida
No teu coração

É pau, é pedra
É o fim do caminho
É um resto de toco
É um pouco sozinho

É um passo, é uma ponte
É um sapo, é uma rã
É um belo horizonte
É uma febre terçã

São as águas de março
Fechando o verão
É a promessa de vida
No teu coração

É pau, é pedra
É o fim do caminho
É um resto de toco
É um pouco sozinho

É pau, é pedra
É o fim do caminho
É um resto de toco
É um pouco sozinho

Pau, Pedra
Fim do caminho
Resto de toco
Pouco sozinho

Pau, Pedra
Fim do caminho
Resto de toco
Pouco sozinho

Pedra, Caminho
Pouco, Sozinho

Pedra, Caminho
Pouco, Sozinho

Pedra, Caminho
É um Pouco

Uma 
música

Águas de 
março,  

Elis Regina e 
Tom Jobim. 
Se quiserem 
cliquem aqui 
para assistir  

o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=E1tOV7y94DY


Até a próxima, nos 
vemos em breve!


