
 

  

Ludotecas e ludobiblioteca, CAF e AAAF de Carcavelos 

 



 

  

O nosso Jornal está de volta, com mais atividades 
bem giras. Serve para te dar ideias e conseguires 
desenvolver projetos divertidos nesta altura em 
que passamos mais tempo em casa. Para realizar e 
construir muitas destas atividades irás precisar da 
ajuda de um adulto. Brinca Muito! 

Diverte-te sozinho ou com 

ajuda e gasta o teu tempo a 

estudar e a Brincar! Há tempo 

para tudo. 



  

Medusas Coloridas  

Medusas ou 

Alforrecas são a 

nossa primeira 

ideia. Com pratos 

descartáveis, 

cordas e fitas 

coloridas podes 

fazer uns animais 

fantásticos para 

pendurares onde 

desejares.  
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   Livro de Expressões 

Monta o teu próprio livro de Caras Expressivas. Vais precisar 
de algumas argolas de metal, mas com cordel também pode 
resultar. Com três secções, divides as caras – OLHOS, 
NARIZES E BOCAS. Ficas com um infindável número de 
expressões divertidas para misturar. 2 



 

  

Está a chegar o Dia da mãe - 3 de MAIO. Não te esqueças de fazer 

uma prenda bem bonita para a Senhora mais importante das 

nossas vidas. Podem também dar às avós ou a quem toma conta 

de nós. Vejam estes postais, bem fáceis de fazer, mas que vão 

fazer as delicias das nossas mamãs.  

Dia da Mãe 
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Barcos de  

Rolhas 

 

Ao brincar na banheira, podemos levar 
a nossa embarcação e passar alguns 
momentos divertidos no banho. Podes 
também brincar no lavatório ou num 
recipiente que podes pedir a um adulto. 
Usa Rolhas para construíres o teu barco 
ou inventa à tua vontade. Acrescenta 
detalhes a teu gosto.  
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Esta quinta proposta, não é novidade para muitos de vós. O nosso 

famoso Cata-Vento ou Moinho de Vento. Segue as instruções que estão 

em cima *. Podes fazer com diferentes cores, pintar, inventar padrões, a 

decisão é tua. Depois coloca à janela e espera que o vento ajude. 

Moinho de  

Vento 
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Hora de colorir… 6 



 

  

AS “CASINHAS” DE CARTÃO 
As casinhas de cartão são muito fáceis de fazer. Quanto maior a caixa, 

maior a casa… Rendam-se à vossa imaginação. A diversão é garantida! 



 

  Bonecos Colher de Pau 

Pede em casa uma colher de 

pau. Qualquer tamanho e 

formato dá para fazer os 

nossos bonecos. Podem ser 

fantoches, ou simples 

personagens que conheces.  

Arrisca e cria o teu boneco 

divertido. 
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 Material a ter 

em casa para 

ajudar na 

construção dos 

teus trabalhos 

criativos. 


