
Para os dias de 
recolhimento



Para os 
dias de 

recolhimento

Olá! Como foi a última experiência de vocês? Nos dêem um 
retorno para acompanharmos, e qualquer dúvida podem en-
trar em contato.

Esperamos que a brincadeira tenha sido prazerosa.

Sabe o que preparamos essa semana?

Uma Experiência, uma Receita e uma Brincadeira.

Leiam atentamente antes de começarem as propostas, para 
selecionarem os materiais necessários previamente. Isso pode 
ajudar bastante!

Bom divertimento e até a próxima semana:)



Nossas 
reuniões!



Experiências com repolho roxo: 
1 hora de preparo

Você gosta de comer repolho roxo? Além de ser rico em vi-
taminas e minerais, ao cozinhá-lo, podemos fazer tintas com a 
água dele. Para essa experiência, você precisará de:

- 1 repolho roxo 
- 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio 
- 2 colheres de sopa de vinagre 
- 1 litro de água

Como fazer: 
Em uma panela, cozinhe o repolho roxo, até a água ficar roxa.  
Desligue o fogo e espere esfriar. 
Retire o líquido já tingido separando em 3 recipientes de vidro 
(ou transparentes). Serve o repolho roxo a parte. 
Em um dos recipientes, adicione bicarbonato de sódio e misture. 
Em outro, adicione o vinagre e misture. 
No terceiro, somente o líquido do repolho.

E pronto! Agora você tem 3 tintas diferentes.

Aproveite o repolho que sobrou para fazer uma receita bem 
gostosa e comê-lo!

E as 
receitas?



Receita culinária com repolho roxo 
45 minutos de preparo

Ingredientes: 
- 1repolho já cozido 
- 1 maçã 
- um pouquinho de azeite ou manteiga 
- sal a gosto

Modo de preparo: 
Corte a maçã em pequenos pedaços, e a cozinhe. 
Corte o repolho em tiras fininhas, refoge com azeite (ou man-
teiga) e adiacione as maçãs. 
Sal a gosto.

Aproveite!

Uma 
sugestão



Farinhas e tintas de repolho: 
30-40 minutos de preparo

As tintas produzidas pelo repolho são bem aquosas.  
Recomendamos que sejam utilizadas com farinhas e gelos. 
Nos próximos slides, seguem algumas imagens de tintas com 
farinha de trigo e amido de milho. Estas farinhas tem texturas 
diferentes, divergindo a forma como interagem com o líquido.

Diversas sensções serão vividas!

Em uma das imagens, fizemos gelo, em formato de bolo, 
como um exemplo. Vocês podem fazer em cubos ou no for-
mato que preferirem.

Dica: se optarem por fazer o gelo, lembrem-se que somente 
após 24hs ele ficará na textura sugerida.

E as  
farinhas e 
as tintas?



mistura de pigmento com farinhas



mistura de pigmento com farinhas



gelo feito com pigmento



Abacateiro, acataremos teu ato 
Nós também somos do mato como o pato e o leão 
Aguardaremos, brincaremos no regato 
Até que nos tragam frutos teu amor, teu coração

Abacateiro, teu recolhimento é justamente 
O significado da palavra temporão 
Enquanto o tempo não trouxer teu abacate 
Amanhecerá tomate e anoitecerá mamão

Abacateiro, sabes ao que estou me referindo 
Porque todo tamarindo tem  
O seu agosto azedo, cedo, antes  
Que o janeiro doce manga venha ser também

Abacateiro, serás meu parceiro solitário 
Nesse itinerário da leveza pelo ar 
Abacateiro, saiba que na Refazenda 
Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar

Refazendo tudo 
Refazenda 
Refazenda toda 
Guariroba

E uma 
música?

Refazenda,  
de Gilberto 

Gil. Se 
quiserem 

cliquem aqui 
para assistir  

o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=rio9dR3mKzA


Até a próxima, nos 
vemos em breve!


