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Br incar  com a  na tu reza :  

Ge los  f lo r idos



A Caleidoscópio, fundada em 2002, tem como objetivo p ro m o v e r v i v ê n c i a s
l ú d i c a s p a ra t o d a s a s i d a d e s , destacando o jogo/brincadeira como atividade de
integração, criatividade e tomada de decisão.

Querida alma escolhe prosperidade e vida longa à Caleidoscópio



Gratidão aos milhares de participantes em oficinas de criação da Caleidoscópio ao longo de 15 anos.  De certa forma estão todos 
aqui representados, pois  os exemplos de criações de uma turma sempre inspiravam outros a continuarem a criação.

O meu agradecimento por todo o aprendizado, todo o entusiasmo dos participantes e disposição para entrar no jogo e na 
brincadeira de criação. 

A ideia de reunir os conteúdos  destas oficinas é inspirar a criação, invenção e reinvenção entre adultos e crianças, usando o 
principal recurso que é a imaginação aliada ao conhecimento.

Tanto fui aprendendo, relembrando formas ancestrais de brincar e também reinventar que me dei conta que esta criança que 
ainda habita em mim tem vontade de chamar mais pessoas para a brincadeira!  

Penso que a generosidade com que a criança vê o mundo pleno de possibilidades  deve ser recordada na vida adulta. Por isso o 
convite incessante para os adultos brincarem.

O estado de prontidão para a vida é condição da brincadeira.  Para brincar a criança extrapola qualquer adversidade. Para ela o 
brinquedo nunca falta, porque ela o inventa na hora que precisa e   sabe empreender o tempo a seu favor. Quer olhar mais 
generoso para com a vida? 

Estes slides, e outros que virão na seqüência, fazem parte da celebração de 15 anos da Caleidoscópio. Usufrua e compartilhe da 
nossa história. Crie suas próprias brincadeiras!

Adriana Kllisys

Novembro/2017



Br i nca r  com a  na tu reza :  
Ge los  f l o r i dos

No oitavo módulo 15 anos Caleidoscópio Brincadeira e  Arte, vamos dar as boas vindas 
às brincadeiras de transformação com matérias primas sensíveis da natureza: água e 
flores.  Vamos  brincar com a natureza para exercitar delicadezas do olhar, apreciar e  
contemplar!

Nosso grande desejo é fazer o seguinte convite: - Vamos florir as  escolas, bairros e 
cidades? Se depender das crianças a resposta é um sonoro SIM! Estamos esperando o 
que? Está mais do que na hora de florirmos as escolas de norte a sul do país! E 
florindo... Podemos ter abundante matéria prima para a sensibilidade infantil! 



Uma pista de gelo florida para bonecos patinarem  ou bolo congelado? 
Tudo são possibilidades em se tratando de brincadeira!



Do freezer ao sol!

Primavera nos trópicos também tem gelo, por que não?





Brincar com delicadezas : sempre um convite 
bem vindo!



O sol é parte fundamental  nesta brincadeira de 
contemplação do gelo em transformação



Para brincar a vontade com gelos floridos
há um segredo...



O segredo é plantar muitas flores, ervas e temperos para poder brincar a vontade!



Flores de erva doce congeladas



Brincar de levar o gelo a passear
e observar seus rastros



Brincar com  elementos da natureza
(flores, sementes, especiarias)

Copinhos com água, flores e pigmentos. No ponto para ir ao freezer!



Proposta de exploração de tintas  naturais: 
hibisco,  canela, açafrão, beterraba e folhagens 

para produzir gelos coloridos.

Anilina comestível também pode ser uma opção para uma pintura aquarelada com gelo



Para os dias de calor, nada melhor que 
diferentes propostas de brincar com água em 

seu estado líquido e sólido



Brincar com  processos de transformação!
Quem não gosta?! 



Flores secas e in natura, sementes, especiarias



Exploração das diferentes formas de moldar a 
água em seu estado sólido, numa brincadeira 

estética de dar forma e cor aos gelos.

Surpresa ao colocar flores de hibisco secas: um colorido especial!



Para além da proposta de brincar com 
esculturas de gelo, podemos propor uma 

culinária de sorvetes saudáveis com frutas.



Já experimentou colocar folhas de sálvia, manjericão, 
alecrim e outros temperos aromáticos para potencializar 
esta brincadeira sensorial com gelo?



Quando o gelo derrete, o que fica vira 
adubo para  o jardim



Brincar com transparências geladas!



Brincar de arqueólogos: Encontrar objetos 
incrustados em gelos!



Os gelos customizados podem servir para a 
brincadeira Cubinhos Lutadores



Jogos de todas as estações  
Oriol Ripoll e Francesc Rovira  

Ciranda Cultural



Em Salvador, 
na Malubambu Casa de 
Brincadeiras,  as árvores 
dão frutos refrescantes  
para  aplacar o calor 
tropical! 



Vamos brincar de poção mágica!  
Transformar  aromas, cores e matéria? 

Vamos brincar com o entusiasmo das crianças?



Nunca é demais lembrar que para brincar com gelos floridos precisamos ter 
jardins e hortas fartas! 

Como estamos cuidando da vida das plantas em nossas casas, escolas e cidades?



Que tal o cultivo de flores comestíveis?!

Hibisco  ou Azedinha 
(Hibiscus sabdariffa)

Rosa Búlgara e todas 
os outros tipos de 
rosas

Fonte  https://www.greenme.com.br/alimentar-se/alimentacao/4677-10-flores-comestiveis

Gardenia jasminoides



Flores comestíveis

Há uma variedade enorme de hemerocallis, flores comestíveis.

Em Joinville, anualmente há até mesmo um Festival Hemerocallis 

http://www.hemerocallis.com.br

Hemerocallis em suas diversas variações



Flores comestíveis

Amor perfeito

Cravo



Para saber de outras plantas e flores 
comestíveis consulte o livro : 
Plantas Alimentícias Não Convencionais 
(PANC) no Brasil
Valdely Ferreira Kinupp
Harri Lorenzi



Flores comestíveis

Flor de Manjericão



Que tal o cultivo de flores  que dão o ano todo?!

A flor Capuchinho além de ser farta o ano todo, é uma planta 
totalmente comestível: folhas e flores. E  seus brotos,em conserva, 

viram alcaparras!



Flores que dão o ano todo

Lanterninha chinesa  conhecida também  por campainha, lanterna 
japonesa e sininho.



Flores que dão o ano todo

Lavanda



Flores que dão o ano todo

Maria sem vergonha



Flores que dão o ano todo

Margaridas



Que a flora exuberante do Brasil seja uma realidade também 
dentro das escolas! É o que sinceramente desejo!

Adriana Klisys





Ações

• Criação de jogos  e programação de lazer,

• Palestras, cursos  e oficinas de jogos e criação de ambientes para brincar, 

• Terças Lúdicas ( vivências lúdicas para adultos)

•Chá das 5 com filosofia lúdica (chá, delícias culinárias e apetitosas reflexões para 

despertar os sentidos de viver plenamente o presente)

•Walkscape Curitiba : Caminhadas & Reflexões lúdicas

• Assessoria para diferentes mídias que envolvam

caráter lúdico e cultural (cd-roms , sites,

programas televisivos, web histórias, gibis),

•Curadoria para exposição de brinquedos e 

montagem de acervo lúdico em brinquedotecas, 

jogotecas e espaços do brincar.
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Secretarias Municipais de Educação e Cultura: 

São  Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife,  Acre, Sergipe,Rondônia, Pará, Amazonas 

No exterior:
Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  – Toledo/ España

FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia
Universidad Nacional de Bogota - Colombia
Universidad de Calli –Colombia, IBM  - Peru

Alguns cl ientes



Diretora

Adriana Klisys é psicóloga, pela PUC-SP, assessora para criação de jogos e 

ambientes lúdicos;  autora dos livros: Quer Jogar? Edições SESC SP; Ciência, 

Arte e Jogo – Ed. Peirópolis ;  Brincar e Ler para viver – Instituto Hedging-Griffo, 

dentre outros. .



• CCaC

Caleidoscópio na mídia

Revista Folha de S. Paulo













Principais publicações





11 3726-8592
11 9659-6382  

Conta to
Adriana Klisys

Diretora da Caleidoscópio

www.caleido.com.br
caleido@caleido.com.br

55 41 3344 9519
55 41 98508 0810

55 11 99659 6382 whatsapp

R. Pedro Mossoline Gasparin, 350
Santa Felicidade

Curitiba/PR

http://www.caleido.com.br/
mailto:caleido@caleido.com.br


Elencamos a seguir as instituições que confiaram no trabalho da Caleidoscópio e
agradecemos a construção conjunta de uma vida mais lúdica:

Instituto Avisa Lá, Instituto Hedging-Griffo, Ação Comunitária, Fundação Gol de
Letra, Instituto Sou da Paz, Instituto Camargo Corrêa, SESC Departamento
Nacional, SESC Regional ( Mato Grosso, Tocantins, Macapá , Pernambuco, Goiás,
Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Foz do Iguaçu, Paraná), SESC São
Paulo, Edições SESC SP, Editora Peirópolis, Editora Abril, Editora Moderna, Editora
Panda Books, Moving Imagem e Editora, Folha de S. Paulo, Jornal O Estado de S.
Paulo, Guten News, Pátio Revista Pedagógica, Revista Carta na Escola, Carta
Fundamental, CEDAC (Centro de Documentação para a Ação Comunitária), PUC
(Pontifícia Universidade Católica- Faculdade de Psicologia/SP), FAFE-USP (
Fundação de Apoio à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo),
Creche Central da USP, PNUD- Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, Sesi (Serviço Social da Indústria- SP / Divisão de Educação
Básica), Fundação Vanzolini, Escola Candanga: Fundação Educacional do Distrito



Federal/Seção de Educação Infantil, OGPTB  (Organização Geral dos Professores 
Ticunas Bilíngues - Amazonas), Universidade Federal de Ouro preto,  UNIFESP 
(Universidade Federal de São Paulo) , Programa Crer para Ver/ Abrinq, Centro de 
Educação Infantil do CTA-SJC (Centro de Tecnologia Aéro Espacial), Prisma-Centro 
de Estudos doColégio Santa Maria, Rede Marista, Centro de Defesa à Infância 
(CEDIN), Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) , Centro de Estudos do 
Colégio Vera Cruz (CEVEC), Escola Vera Cruz, Centro de Estudos da Escola Projeto 
Vida, Centro de Pesquisa Atelier Carambola, Centro de Estudos da Escola da Vila,  
Atelier Arte Expressão Escola Viva, Berçário e Pré escola Criarte, Casa do Brincar,  
Espaço Cadê Bebê, Espaço Bebê Hebraica, Malubambu Casa de Brincadeiras, 
Escola Experimental de Salvador, Grupo Batuqueiros,  Colégio Ítaca, Rede Salesiana
de Escolas,  Nossa Escola (SJC),  AME (Associação da Mulheres pela Educação -
Osasco), AMUNO (Associação das Mulheres Unidas de Novo Osasco),  Associação 
Quintal Mágico, Colégio SEEP Jundiaí, Colégio Santo Américo, Obra Social do 
Mosteiro São Geraldo, Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi, 



Estrela Nova Movimento Comunitário, Centro de Promoção Humana Igualdade, Creche Casa
da Criança, CEI Persio Guimarães Azevedo, Colégio Rainha da Paz, Colégio , Escola Pueri
Múndi, Brinquedoteca do GRAAC Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer,
Instituto Rubens Meneghetti, CAMPO - Centro de Assessoria ao Movimento Popular, Clube
do Menor/MG, Núcleo de Interação Educativa-Jaú, Amencar (Associação de Amparo ao
Menor -Bauru), Associação Comunitária Monte Azul, Instituto Criança Cidadã, PUPA, Instituto
Alana, Akatu, Intercement, IBM, Museu da Pessoa, Livraria Bisbilhoteca, Livraria Ubaldo,
Navegamundo, Promofilm do Brasil, Zenza Mídia Digital, Natura, Enthusiasmo Cultural,
Sabina Parque Lúdico do Conhecimento, Fórum Cultura Idoso Curitiba, Fundação de Ação
Social – Curitiba (FAS) , SINPRO SP, Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte, Uberlândia, Sergipe, Recife, Acre, Pará,
Rondônia, Hortolândia, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, São José dos Campos, Santo
André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Jundiaí, Jacareí, Votorantin, Moji Mirim, São
Sebastião, Itanhaem e Santos. No exterior: Simetrías Fundación Internacional/ Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Instituto de la Juventude
de CLM, Ayuntamiento, Obra Social la Caixa – Toledo/ España, Universidad Nacional de
Bogota, FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia,
Universidad de Calli -Colombia.


