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Introdução
Olá! 

Estamos felizes em chegar à sua 

casa!

Nós somos a Cia da Prof. Jana e 
atuamos no ramo de recreação 

infantil há mais 25 anos. 

A recreação está no nosso DNA, 

por isso preparamos esse 

material com muito carinho para 

levar um pouco de alegria e 
diversão para você e toda a sua 

família!



Atividades da Cia

NossaMateriais: móveis e objetos de casa.

Desenvolvimento: Nessa atividade precisará ter no
mínimo dois participantes. A brincadeira deve ocorrer
dentro de um espaço delimitado, onde é aconselhado
ter muitos objetos (sala, cozinha, quarto, garagem). Um
dos participantes fica no espaço delimitado e o outro saí,
nesse momento o participante que ficará no local deverá
trocar um ou mais objetos de lugar. Assim que terminar o
participante que estava fora do local deverá entrar,
analisar e descobrir o que mudou de lugar.

1. O que mudou de lugar?



Atividades da Cia

Nossa

Materiais: Mesa, tampinhas de garrafa e fita.

Objetivo: Marcar 1050 pontos primeiro.

Desenvolvimento: Para ser desenvolvida deverá ter no 
mínimo dois participantes. Os jogadores devem fazer um 
quadrado na mesa com fita/giz/ lápis/ que será o alvo e 
estabelecer as pontuações que cada localidade vai 
valer. O jogo inicia com os jogadores lançando suas 
tampinhas (um de cada vez) em direção ao alvo. 
Quando todos os jogadores lançaram todas as suas 
tampinhas a rodada encerra e é feita a contagem de 
pontos. 
El Master: Caso um jogador atinja os 1050 pontos na primeira 

rodada, seu(s) adversário(s) deverão cantar uma música pra ele.

2. Curling de Mesa (Bocha de mesa).



Atividades da Cia

Nossa
Materiais: Papel e balões (ou móveis da casa)
Objetivo: Chegar ao final do percurso por primeiro
Desenvolvimento: Para ser desenvolvida deverá ter no 
mínimo dois participantes. Para começar a atividade os 
participantes devem estipular um percurso de 
objetos/balões em uma determinada ordem que os 
aviões de papel devem acertar e uma linha de chegada. 
A corrida inicia com todos os jogadores contando até 3 a 
lançando seus aviões. De onde os aviões pararam eles 
devem efetuar um novo lançamento (sempre todos 
juntos.). Os jogadores só podem passar para o próximo 
objeto/balão do percurso se acertaram o último.

3. Corrida de avião



Atividades da Cia

Nossa

Materiais: Chocolate / dados / jornal / durex.
Objetivo: Comer o máximo de chocolate possível.
Desenvolvimento: Embrulhe uma barra de chocolate em 
papel de presente/ jornal/durex e coloque no centro da 
roda. Ao lado do chocolate coloque alguns acessório de 
roupa como: par de luvas um gorro, uma manta um garfo 
e uma faca. Para ter acesso ao chocolate os jogadores 
precisam jogar dados que vão passando de mão em mão 
na ordem da roda. Quando cair o número pré-
estabelecido ( n° 6 caso seja um dado e dois números 
iguais caso sejam dois dados ) o participante corre até o 

centro da roda e se veste com todo o equipamento de 

segurança (gorro, manta, luvas) e então começa tentar 
abrir o pacote do chocolate usando SOMENTE  o garfo e 
faca.

Quando aberto o pacote o participante pode começar a 
comer (também só usando o garfo e a faca). 
O participante só sai do centro quando outra pessoa da 
roda acertar aquele número pré-estabelecido no dado.
A brincadeira acaba quando acabar o chocolate. 

4. Chocolate Garfo e Faca



Nossa
Materiais: Você encontra as pistas do caça ao tesouro no 
anexo 1. Escolha algum brinde ou guloseima que você já 
tenha na sua casa para servir de tesouro.

Objetivo: Encontrar o tesouro.

Desenvolvimento: Para começar o caça o tesouro, um 
responsável deverá esconder as pistas em seus locais 
determinados e esconder o tesouro no local final. Para 
começar a atividade a pessoa que escondeu entrega a 
primeira pista. Os caçadores de tesouro terão que 
encontrar todas as pistas na ordem certa para chegar até 
o grande tesouro.

5. Caça ao Tesouro

Atividades da Cia



Pistas  do caça ao tesouro
ANEXO 1



Qual? Diário (construindo seu diário)

Quem? Bacon
O que? Fábrica de brinquedos / atividade principal

Obs: atividade principal, porque é um diário diferente que permite a criança uma 

interação mais lúdica e inusitada e até mesmo estranha. Estimula a criatividade e 

as leva a pensar sobre a forma como lidam com as coisas... pode rasgar, pintar, 

rabiscar, manchar, pisar e até mesmo beijar. É um método de diário muito criativo 

e pensando no sucesso dele, eu creio que podemos ter o nosso próprio diário da 

CIA PROF JANA, fazer um padrão e com certeza, além de divertido, pois eles 

iriam colar as páginas e até mesmo escrever, seria algo INESQUECÍVEL E 

DIFERENCIADO!!!

Material necessário:

- Papel pardo

- Papel A4 180g branco

- Cola quente

- Tesoura

- Régua

- Canetão preto ou colorido

- Criatividade

* Não há condução porque não achei nada disso na internet. Então seria muito 

original nosso!!

Duração média: 45 - 60 min

Idade aplicável: 5 a 12

Faça você mesmo!

Nossa

1. Marionete de Unicórnio.

Materiais

-Rolo de papel higiênico / EVA / Canudo / Tampinha / 

Barbante / Palito de picolé ou churrasco / Tinta / Cola Quente.

Modo de preparo:
Passo 1: Colorir o rolinho de papel higiênico e o meio 
rolinho que será a cabeça com muita criatividade.
Passo 2: Recortar os moldes de chifre orelha, e rabo e 
outros apetrechos.

Passo 3. Passar o barbante pelos canudos e prender nas 
tampinhas que serão os pés.
Passo 4: Colar os chifres, orelhas , rabo e apetrechos no 
corpinho do unicórnio e espere secar. Faça os olhos e 
demais detalhes com canetinha preta .. 
Passo 5: Por fim pegar dois palitos de picolé e fazer um 
Cruz e colar; amarrar dois fios grandes de barbantes neles 
e colar na parte interna do corpo do unicórnio !!!

Agora é só se divertir!



Nossa

Materiais Necessários:

Cartolinas brancas ou folhas A4 / - Tinta Guache ou lápis de cor 

/ Desenhos pra colorir (opcional )  Caneta preta  / Tampa de 

garrafa / Dado / Imaginação 

Passo a Passo: A criança recebe (individual ou por grupo) uma 

cartolina/ papel pardo para colorir com tinta/canetinha/lápis 

de cor.

Nesta papel será desenhado um percurso como na figura 

acima onde serão colocadas o número de casas e desenhos 

criativos para as crianças jogarem no final da produção com o 

dado.

A sugestão é de que os desenhos feitos pelas crianças afetem 

de alguma forma o percurso de casas do jogo como no 

exemplo: (Criança desenhou um alienígena) Volte dois 

espaços porque foi abduzido/ avance dois espaços para fugir 

do alienígena / Jogue o dado novamente  e se cair 5 você 

mata o alienígena e avança 10 espaços. Com a produção 

pronta é só pegar os dados e jogar!

2. Tabuleiro de Corrida

Faça você mesmo!



Qual? Diário (construindo seu diário)

Quem? Bacon
O que? Fábrica de brinquedos / atividade principal

Obs: atividade principal, porque é um diário diferente que permite a criança uma 

interação mais lúdica e inusitada e até mesmo estranha. Estimula a criatividade e 

as leva a pensar sobre a forma como lidam com as coisas... pode rasgar, pintar, 

rabiscar, manchar, pisar e até mesmo beijar. É um método de diário muito criativo 

e pensando no sucesso dele, eu creio que podemos ter o nosso próprio diário da 

CIA PROF JANA, fazer um padrão e com certeza, além de divertido, pois eles 

iriam colar as páginas e até mesmo escrever, seria algo INESQUECÍVEL E 

DIFERENCIADO!!!

Material necessário:

- Papel pardo

- Papel A4 180g branco

- Cola quente

- Tesoura

- Régua

- Canetão preto ou colorido

- Criatividade

* Não há condução porque não achei nada disso na internet. Então seria muito 

original nosso!!

Duração média: 45 - 60 min

Idade aplicável: 5 a 12

Nossa

3. Garrafinha Sensorial

Materiais: uma garrafa de 300 ml com tampa, fita, água. 
Sugestões: balão picado, bolinhas de isopor, miçangas, 
glitter, liga de cabelo, corante, lantejoulas, pedrinhas e 
abranges.

Passo a Passo: Adicione água na garrafa pet, coloque 
dentro os materiais de sua preferência (lantejoulas, glitter, 
corante, bolinhas de isopor, balão picado, corante etc). 
Feche bem a garrafa. Pronto agora você pode se divertir 
e aprimorar a imaginação assistindo todas as divertidas 
mudanças que acontecem na sua garrafinha conforme 
você a chacoalha.

Aqui vai mais uma ideia! Essas garrafas podem ser 
escondidas pela casa e se transformar em antídotos que 
salvarão a humanidade, ou pedras preciosas muito 
antigas que as crianças terão que encontrar.

Faça você mesmo!



Qual? Diário (construindo seu diário)

Quem? Bacon
O que? Fábrica de brinquedos / atividade principal

Obs: atividade principal, porque é um diário diferente que permite a criança uma 

interação mais lúdica e inusitada e até mesmo estranha. Estimula a criatividade e 

as leva a pensar sobre a forma como lidam com as coisas... pode rasgar, pintar, 

rabiscar, manchar, pisar e até mesmo beijar. É um método de diário muito criativo 

e pensando no sucesso dele, eu creio que podemos ter o nosso próprio diário da 

CIA PROF JANA, fazer um padrão e com certeza, além de divertido, pois eles 

iriam colar as páginas e até mesmo escrever, seria algo INESQUECÍVEL E 

DIFERENCIADO!!!

Material necessário:

- Papel pardo

- Papel A4 180g branco

- Cola quente

- Tesoura

- Régua

- Canetão preto ou colorido

- Criatividade

* Não há condução porque não achei nada disso na internet. Então seria muito 

original nosso!!

Duração média: 45 - 60 min

Idade aplicável: 5 a 12

Nossa

4. Foguetinho de Papel

Materiais: papel crepom colorido, jornal, barbante, fita 
crepe, tesoura.

Passo a passo:
Passo 1: Corte o papel crepom em tiras compridas e 
coloridas.
Passo 2: Corte um pedaço de barbante de no mínimo 30 
centímetros.
Passo 3: Junte no mínimo três tiras de papel crepom então 
pegue uma folha de jornal dobre a mesma no mínimo 
quatro vezes (até ter a largura de uma régua).
Passo4:  Coloque as tiras de papel crepom e o barbante 
dentro do jornal e o enrole, até formar um pequeno 
cilindro.
Passo 5: Passe a fita crepe em volta.
Passo 6: Para brincar segure o barbante e gire o 
foguetinho bem rápido.
Aqui vai uma dica! Estabeleça alvo para tentar lançar seu 
foguetinho  e divirta-se tornando-se um expert em jogos 
de mira!

Faça você mesmo!



Qual? Diário (construindo seu diário)

Quem? Bacon
O que? Fábrica de brinquedos / atividade principal

Obs: atividade principal, porque é um diário diferente que permite a criança uma 

interação mais lúdica e inusitada e até mesmo estranha. Estimula a criatividade e 

as leva a pensar sobre a forma como lidam com as coisas... pode rasgar, pintar, 

rabiscar, manchar, pisar e até mesmo beijar. É um método de diário muito criativo 

e pensando no sucesso dele, eu creio que podemos ter o nosso próprio diário da 

CIA PROF JANA, fazer um padrão e com certeza, além de divertido, pois eles 

iriam colar as páginas e até mesmo escrever, seria algo INESQUECÍVEL E 

DIFERENCIADO!!!

Material necessário:

- Papel pardo

- Papel A4 180g branco

- Cola quente

- Tesoura

- Régua

- Canetão preto ou colorido

- Criatividade

* Não há condução porque não achei nada disso na internet. Então seria muito 

original nosso!!

Duração média: 45 - 60 min

Idade aplicável: 5 a 12

Nossa

5. Slime

Materiais: Cola transparente / Bicarbonato de sódio / 
Água boricada / Corante (opcional) / Espuma de barbear 
(opcional) . 

Passo a passo: 
Passo 1: Coloque aprox. 50 gramas de cola em um 
recipiente de plástico.
Passo 2: Adicione seus condimentos como corantes, glitter, 

espuma de barbear e bolinhas de isopor.
Passo 3: Adicione ½ colher de chá de bicarbonato de 
sódio e 6 gotas de água boricada.
Passo 4: Misture bem por 3 minutos e vá adicionando 
gotas de água boricada até dar o ponto.
Passo 5: Divirta-se.

Faça você mesmo!



Selo para Slime
BÔNUS



Culinária

Nossa

1. Pão de Queijo 

Ingredientes: 
Farinha
3 Ovos
1 pct de Queijo Ralado
1 colher de chá de Sal
½ xíc de Óleo
3 xíc de Polvilho Doce

Modo de preparo: Misturar tudo no liquidificador. Distribuir 
em forminhas menores e assar no forno por 
aproximadamente 30 min. até que ele fique bem 
“douradinho”. 



Nossa
Ingredientes

250 g de açúcar

4 claras

raspas da casca de 1 limão

corante alimentício

Modo de preparo:

Suspiro colorido

Bata as claras por pelo menos 10 minutos e, depois que ficarem em 

neve coloque o açúcar e bata por mais 5 minutos.

Coloque as raspas de limão( a gosto) e o sal, em seguida adicione 

o corante( e/ou o granulado colorido).

Por fim ,molde-os com um saco confeiteiro e leve ao forno médio 

pré aquecido por 10 a 15 min até ficarem levemente tostados. Sirva 

frio.

2.  Suspiro colorido (merengue)

Culinária



Nossa

3. Tortilha de Côco

Ingredientes:

- Coco ralado adocicado

- Leite condensado

- Ovo só a gema

- Massinha de pastel pequena

- Forminha

Modo de preparo:

Em uma tigela adicione o leite condensado gema e coco ralado. 

Mexer bem até todos os ingredientes ficarem de forma 

homogênea. Depois coloque a massinha na forma e coloque uma 

colher da mistura em cada forminha .

OBS: colocar um pouco de azeite na forminha para não grudar. 

Levar ao forno por aprox.  20 minutos

Culinária



Nossa

4. Chocolate Quente - Cremosinho 

Ingredientes:
1 litro de leite
1 lata de leite condensado
3 colheres de chocolate em pó
2 colheres de amido de milho

Modo de Preparo: Dissolva a amido de milho no leite frio, 
antes de ir ao fogo, então acrescente o chocolate em pó 
e continue mexendo.
Quando tudo estiver dissolvido acrescente o leite 
condensado. Leve tudo ao fogo até engrossar.

Ótimo pra fazer no friozinho do inverno ou pra tomar 
assistindo aquele filme em família

Culinária



Nossa

5. Pizza de Frigideira 

Ingredientes:

1 ½ xic. de farinha de trigo.

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de sal 

1/2 xíc. de água em temperatura ambiente

1 colher de sopa de óleo/ azeite.

Condimentos de pizza: Queijo, presunto, molho de tomate, 

azeitona, milho etc.

Modo de preparo: Misture bem com uma colher todos os 

ingredientes até a massa começar a ficar homogênea e 

consistente. Quando tiver um pouco mais encorpada é hora de 

“botar a mão na massa” e sovar e mexer ela com as mãos até que 

fique ainda mais consistente e desgrude de suas mãos. Caso a 

massa continue muito grudenta adicione farinha aos poucos. 

Colocar a massa no fundo da frigideira (de preferência 

antiaderente) e abrir em formato de círculo (a massa não pode 

ficar nem muito fina nem muito grossa aproximadamente 0,5 cm). 

Ligar fogo alto por mais ou menos 5 minutos onde a parte de cima 

seca e a parte debaixo da uma “douradinha” e então virar a 

massa e desligar o fogo.

Recheie sua pizza com os condimentos então ligue o fogão em 

fogo baixo por mais 5 minutos e coloque uma tampa para reter o 

calor e está pronto.

Culinária





d

Exercício

Nossa
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d

Nossa
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Exercício



Atividade 3



Atividade 4



Crie uma receita



@ciaprofjanaoficial

CEO da Cia Prof. Jana 

Contato : (54)  9 91233421
janaina@ciaprofjana.com

Gostou do 
nosso material?

Nos segue nas redes 

sociais e nos conta o que 

achou?


