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TEMA: CONTOS E ENCANTOS 

ATIVIDADE: CRIANDO UM CONVITE MÁGICO 

Olá famílias!  

Essa semana estamos trabalhando a temática Contos e Encantos, onde daremos continuidade na 

sequência didática, propondo a confecção de um convite mágico da história: “Bruxa, bruxa venha a minha 

festa”, autora Arden Druce (contada no dia anterior). Essa atividade lúdica favorecerá: criatividade, a 

identificação, imaginação, exploração e atenção dos nossos pequenos. Então vamos usar a criatividade? 

 

Material necessário: Folha de sulfite ou outro papel na cor branca (metade), giz de cera branco, pedaço de 

uma esponja, lápis (ou palito sorvete), um pouco de água, vasilha, suco artificial em pó ou tinta guache. 

Dica: Temos na Plataforma - Semana 4 na atividade do dia 23/04/21 a receita de tinta caseira, caso 

queiram utilizar. 

1° Momento: Propomos aos responsáveis que acessem o link abaixo e convide a criança assistir ao vídeo 

(produzido pela Professora Márcia) mostrando a confecção do convite mágico. Em seguida realizem uma 

conversa com os nossos pequenos sobre a atividade de hoje, explicando que no final tem uma surpresa 

pois ele é mágico. https://drive.google.com/file/d/1BPPxGzRH1Cy-

6mZ_tmnn_s5r5Hkxeesb/view?usp=sharing 

2° Momento: Após a conversa o adulto irá oferecer a criança metade de uma folha (papel), giz de cera 

branco e pedir para ela desenhar o personagem da história que queria convidar para festa.  Neste 

momento é importante que o responsável oriente ou até auxilie os nossos pequenos   fazerem  a marca do 

desenho forte, para que a mágica aconteça. 

Lembre-se é significativo estimular a criança fazer do jeito que ela conseguir, de acordo com sua 

criatividade. 

 

3° Momento:  Em seguida pegue uma vasilha coloque o suco com um pouco de água, dê 

uma mexida, fixe a esponja no lápis. Depois molhe a esponja nesta solução e passe por 

cima do desenho feito. Daí a mágica acontece! 

 

4° Momento:  Após este momento pedimos ao adulto que pergunte para a criança se a mágica aconteceu 

e o que ela achou. Depois como devolutiva sugerimos que tirem fotos ou façam um vídeo da criança 

confeccionando o convite e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma.  

Esperamos que se divirtam, até a próxima atividade! 
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