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Na mesa  
da sala

No computador
Little alchemy 2 é um jogo on-line 
inteligente e criativo. No início, as 
crianças tem 4 blocos: terra, fogo, 
água e ar, que devem ser misturados 
para formar novos elementos. Por 
exemplo: terra + água = lama; lama + 
fogo = tijolo; tijolo + tijolo = casa. Ao 
todo são 750 poss ib i l idades 
incluindo robô, vida, homem, terra, 
DNA, herói, sistema solar, etc… Com 
um pouco de lógica e muita 
imaginação, eles chegam lá! 

As tarefinhas da tOca são utilizadas para preencher o 
tempo de reflexão individual quando a tarefa da escola 
termina mais cedo e a vontade de ler não vem. Elas 
servem para treinar alguns conhecimentos escolares ou 
apenas para se divertir e exercitar o silêncio e a 
concentração. Imprima e proponha às crianças!

Na cozinha

Ovo + vinagre Esta é uma experiência bem 
legal! Basta colocar um ovo dentro de um 
copo e preencher até a boca com vinagre. 
O resultado surpreende… O que acontece 
alguns minutos depois? E algumas horas 
depois? E se esperarmos alguns dias? E se 
a água estiver tingida com corante ou 
tinta?  Muda alguma coisa? Ficha de atividade 
para as crianças em anexo.

Recorde de vida para o gelo 
Quanto tempo dura uma 
pedra de gelo deixada dentro 
d e u m p r a t o s e m q u e 
ninguém a toque? Você seria 
capaz de aumentar este 
tempo tomando algumas 
medidas? Qual o seu recorde?
Ficha de atividade para as crianças 
em anexo.

Dica: deixe o jogo 
em inglês! A mistura 
palavra + imagem 
ajuda a fixar novas 
informações.



Desafios da tOca 

Bondinho da tOca Um fio deve ser 
amarrado em dois lugares da casa, ele 
será o cabo. A tarefa das crianças será 
construir um objeto capaz de escorregar, 
sem ser empurrado, de um lado ao outro 
do cabo. Ficha de atividade para as crianças em 
anexo.

Na NETFLIX
A viagem de Chihiro  Uma 
garotinha mimada de 10 anos 
está de mudança para a casa 
nova junto com os pais. No 
caminho, encontram um lugar 
intrigante e misterioso… Ali 
começa a aventura e a luta da 
menina para salvar os pais. O 
filme venceu o Urso de Ouro 
de Berlin em 2002 e foi 
indicado ao Oscar de melhor 
filme de animação em 2003.

Um filme chato?! Não tem super herói, nem luta do bem contra o mal. A menina não tem nenhum poder além daquele que 
qualquer criança da idade dela tem. Ela não salva o mundo, apenas quer sua família de volta e para isso deverá fazer coisas 
que são cotidianas ao invés de voar ou lutar. Ou seja, é um filme diferente do registro Disney. Outra língua, outro alfabeto, 
outros códigos de cultura que vão contribuir para ampliar o mundo e as referências das crianças. Talvez seja chato para 
eles… Mas é investimento em cultura e percepção da riqueza e da diversidade do mundo. :o)

Estúdios Gibli é a produtora japonesa da animação A 
viagem de Chihiro. Internacionalmente conhecida e 
apreciada, sua principal característica é produzir filmes com 
os quadros pintados à mão, depois escaneados e só então 
animados por computador. São verdadeiras obras de arte.

Desenho, coreografia, construção, experiência… nesta sessão traremos propostas 
desafiadoras que foram adaptadas a partir daquilo que acontece no tempo de 
atividades da tOca. A diferença é que desta vez, cada um trabalha sozinho e depois 
observa o que os demais fizeram no Canal Youtube da tOca. 

Desafio tik tOca  
As crianças irão montar uma coreografia 
inédita (jogo de mãos, dança, bater de 
mãos, copos na mesa… o que desejarem). 
Feito isso, elas deverão  escrever a 
”partitura” associando um símbolo a cada 
gesto ou movimento. Clic = dedos 
estalados; X =  braços cruzados em frente 
ao peito; IoI = braços ao ar. Quando estiver 
pronto, proponha à sua família pra ver se 
conseguem reproduzir sua criação. Ficha de 
atividade para as crianças em anexo.

Desafio Christoph Niemann  
Como o famoso designer, as crianças 
deverão escolher objetos pela casa e criar 
um desenho, um video ou uma foto que 
possa ser transformada. Ficha de atividade 
para as crianças em anexo.


