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temperar as receitas de nossas vidas.
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brincadeiras seus melhores ingredientes.
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APRESENTAÇÃO
Como é gostoso fazer coisas com as próprias mãos! Cozinhar, produzir ma-

teriais e fabricar objetos utilizando nossa criatividade são atividades que nos 
trazem muito prazer. É uma surpresa quando percebemos que conseguimos 
construir algo: nos sentimos capazes e orgulhosos de nossas conquistas.

Ao mesmo tempo que elaboramos ou construímos algo, exploramos nos-
sos sentidos, experimentando sabores, aromas, texturas e densidades de 
uma diversidade de materiais. Os sabores dos alimentos, o cheiro da madei-
ra, a textura da cola nos envolvem e nos ensinam mais sobre o mundo que 
nos cerca.

Este livro é sobre aprender a fazer coisas: comidas, tintas, jogos, teares. Es-
colhemos usar várias maneiras de apresentar as receitas e as instruções para 
que você se familiarize com a linguagem e com a diversidade de modos com 
que este tipo de texto, o instrucional, é escrito.

No capítulo “Para brincar na cozinha”, você vai aprender a fazer sanduí-
ches com carinhas, sucos coloridos e biscoitos divertidos. Em “Para brincar de 
fazer arte”, vai descobrir como produzir tintas naturais, carimbos, massinhas 
diversas e muito mais. “Para brincar de tecer” mostra como seguir as instru-
ções para construir um tear de madeira ou de papelão e aprender a tecer. No 
capítulo “Para brincar com jogos”, apresentamos como se fazem e se jogam 
as cinco-marias, o jogo dos pontinhos e o jogo da onça.

Convidamos você a arregaçar as mangas e a pôr as mãos na massa!
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Vamos brincar na cozinha? É hora de prender os cabelos e cobri-los com 
uma touca, lavar bem as mãos e pedir ajuda a um adulto. É preciso ter 

muito cuidado ao manusear facas, liquidificador e forno. Portanto, tenha cal-
ma e fique atento.

Lembre-se: antes de começar, leia a receita e separe previamente os ingre-
dientes e os utensílios de que precisará.

O gosto da comida que preparamos é temperado com nossos sentimentos. 
Alegria, disposição e cuidado são ingredientes bem-vindos em qualquer receita!

Vamos experimentar?
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SANDUÍCHE COM CARINHA

O sanduíche é feito geralmente de duas fatias de pão com recheios diver-
sos: saladas, legumes, queijos, carnes ou embutidos, como peito de peru e 
salame, muitas vezes acompanhados de algum molho. 

Essa é uma invenção deliciosa, que parece ter sempre existido, mas foi um 
nobre inglês, o IV Conde de Sandwich, que colocou esse petisco no mapa no 
século XVIII. O nome do Conde de Sandwich (1718-1792) era John Montagu 
e ele adorava jogar cartas. Gostava tanto que não queria interromper o jogo 
para almoçar ou jantar. Então, pedia aos empregados que preparassem algo 
para comer enquanto jogava. Daí foi inventada uma mania universal!

Também conhecido como sanduba e lanche, há no-
mes específicos para alguns sanduíches, como ca-

chorro-quente (com salsicha), hambúrguer (com 
carne moída), beirute (com pão sírio) e misto 
(com presunto e queijo).
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materiais 
necessários ingredientes

O visual atraente, a praticidade e a possibilidade de receber uma infinidade 
de novos ingredientes mantiveram a popularidade do sanduíche ao longo 
do tempo. Com os ingredientes certos, o sanduíche pode se tornar uma refei-
ção completa e saudável.

Quer aprender a fazer um delicioso e nutritivo sanduíche 
para a hora do lanche? O que você acha de criar persona-
gens em cada um deles?

COLHER FACAESPÁTULA

RECIPIENTE

RALADOR
PRATO

1 COLHER 
(SOPA) DE 
REQUEIJÃO

1 COLHER (SOPA) 

DE CENOURA 
RALADA

1 COLHER (SOPA) 

DE BETERRABA 

RALADA
2 FATIAS 
DE PÃO DE 

FORMA

1 FOLHA 
DE ALFACE

1 AZEITONA 
FATIADA

2 UVAS- 
-PASSAS

1 RODELA 
DE PEPINO

1 RODELA 
DE TOMATE

você precisará da 
ajuda de um adulto
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Passe essa pasta em 
uma fatia de pão.. 

Coloque a folha de 
alface sobre a pasta.. 

Misture metade da cenoura e 

da beterraba raladas co
m o re-

queijão para formar uma pasta. . 

Agora, cubra com a segunda fatia de pão e faça uma carinha por cima 
da fatia, fixando cada um dos ingredientes com um pouco de requeijão..

O restante da cenoura e 
da 

beterraba para os cabe
los..

modo de 
preparo

As fatias de azeitona e a
s 

uvas-passas para os olh
os..

A fatia de pepino 

para o nariz ..

A metade da fatia de 

tomate para a boca..

use



outras carinhas

PALAVRA DA NUTRICIONISTA

Este sanduíche é uma ótima opção 

para o lanche da tarde
.. A diversidade 

de cores indica varieda
de de nutrien-

tes.. O nutriente que mais se destaca 

é a vitamina A, essencial para o cres
-

cimento e a visão.. 

Se você acrescentar queij
o branco ou to-

mar um copo de leite com o sanduíche, 

aumentará o consumo de cálcio, que 

é muito importante na fase de cr
esci-

mento em que você se encontra..

Você pode variar o recheio do sanduíche, acrescentando ou trocando 
os ingredientes por atum, presunto, peito de peru, queijos e outros 
frios.. Também pode criar outros personagens, variando os ingredientes 
para compor a carinha.. Veja algumas sugestões::

PARA OS OLHOS
fatias de ovos cozidos, 
pepinos, azeitonas, queijos..

PARA O NARIZ

uva-passa, milho-verde, 

fatias de tomates-cereja..

PARA A BOCA
pimentão vermelho, 
verde ou amarelo; 
queijo; peito de peru..

PARA AS BOCHECHAS 

fatias de tomates-cereja, 

pimentão, pepino..

PARA OS CABELOS

qualquer legume ou 

fruta ralados ou picados..




