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No computador

Geo Guessr é um divertido jogo on-line que vai ajudá-
los a descobrir e identificar lugares e países do mundo. 
Dos mais bizarros até os menos conhecidos, a 
plataforma apresenta ao jogador um lugar diferente a 
cada partida. Cabe a ele ”adivinhar” onde está. O mapa 
dá uma pista, os elementos da paisagem também e é 
possível passear para frente e para trás uma vez que a 
plataforma utiliza o Google Maps como suporte. 
Quando souber, é só apostar! A pontuação será em 
função da distância entre o seu palpite e a localização 
real do lugar. 

Vocês já devem ter ouvido falar de Michelangelo. Ele foi 
um artista italiano, um dos mais incríveis que já existiu! 
Entre suas grandes obras está uma pintura excepcional: o 
teto da Capela Sistina da qual a imagem abaixo faz parte. 
O que vocês talvez não saibam é que Michelangelo e sua 
grande equipe levaram 4 anos para concluir este projeto. 
Trabalhando de pé, a 21 metros do chão, com o pescoço 
arcado para trás, tentando evitar que a tinta escorresse 
pincel abaixo e atingisse o rosto dos pintores e o piso lá 
embaixo. A outra dificuldade era enxergar a ”tela” vista do 
chão, uma vez que estavam lá no alto, bem pertinho…

Agora é com vocês!  Escolham um lugar e façam da sua 
casa a Capela Sistina. Coloquem uma ou mais folhas de 
papel coladas embaixo de uma mesa, escada ou cadeira e 
pinte sua obra. O que foi mais difícil? Não se preocupe 
em terminar no mesmo dia em que começar, faça um 
rascunho confortavelmente sentado primeiro e só depois 
passe para o quadro. Quem sabe vocês fazem um projeto 
coletivo por aí?

Desafio de construção
Carrinho da tOca As crianças 
devem construir um objeto capaz 
de se deslocar sem ser arrastado. 
Podem até puxar para dar o 
impulso, mas em seguida, ele 
deverá continuar seu movimento 
sozinho por pelo menos alguns 
centímetros.

Pela casa No computador



Na NETFLIX 
Peixe grande

Esta é a história de Edward Bloom e 
de seu filho William. Depois de uma 
vida cheia de aventuras fantásticas 
(peixes gigantescos, sereias, amigos 
de guerra, assaltos, bruxas, cidades 
secretas…) Edward se vê face a face 
com a morte. Seu filho, com quem 
quase não falava mais, volta para casa 
então e decide tentar, pela última vez,  
decifrar a parte de verdade nas 
histórias contadas por seu pai.  

Este filme é um verdadeiro poema. E 
se as crianças mais velhas poderão 
acompanhar o enredo proposto pelo 
diretor Tim Burton em toda a sua 
complex idade, os mais jovens 
descobrirão uma a uma as belas e 
maravilhosas aventuras que começam 
e terminam sem parar ao longo de 
todo o filme. 

Na mesa da sala
Desafio super trunfo Vocês com certeza já brincaram 
de super trunfo! Aquele jogo de cartas em que 
comparamos as características de animais, carros, países… 
Qual animal é mais veloz? Qual é mais pesado? Qual carro 
atinge mais depressa a velocidade máxima? Qual pais é 
mais populoso? A diferença é que neste desafio, você é 
que vai produzir as cartas! Vamos ver como fica? 

Na cozinha
Vocês devem pensar e 
responder: quantas gotas 
de água cabem em cima de 
uma moeda? Escrevam a 
aposta em um papel, depois 
façam a experiência: será 
que conseguiram acertar?

Na escrivaninha
Junto com este roteiro vocês vão 
encontrar uma série de atividades para 
brincar e aprender. Descubra, e divirta,-
se!

A Faber-Castell liberou o acesso 
gratuito a todos os cursos de sua 
plataforma online. São diversas 
opções para adultos e crianças: 
desenho, lettering, narrativa, 
composição, desenvolvimento de 
p e r s o n a g e n s e m u i to m a i s . 
#EmCasaComFaberCastell 

Vocês sabem usar um canudo 

como conta-gotas? Basta 

mergulhá-lo na água e tampar a 

ponta para segurar as gotas ali 

dentro. Depois soltem lentamente 

o dedo para que comece a pingar!  

No quarto


