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2020 está sendo um ano de muitas mudanças, incertezas e também de 
superarmos muitos desafios. Se por um lado a pandemia trouxe preocupação 
e isolamento, por outro ela proporcionou mais união entre as famílias e 
inovação. Isso mesmo, a gente teve que inovar em muitas situações, não é 
mesmo? As compras já não são feitas presenciais no mercado; o sofá de casa 
virou poltrona de cinema; os encontros entre amigos ou de trabalho são 
feitos a distância, pelo celular ou computador; entre tantas outras. 

É diante desse cenário que trazemos uma edição especial do Casa Aberta, 
desta vez virtual e disponível para toda a população. Sim! Não podíamos 
deixar de realizar esse evento, que já vem se consolidando a cada ano, sendo 
tão esperado pelas crianças e pais e que traz tanta alegria para nós da 
Cemig. Ele vai acontecer de 13 a 15 de outubro, pelo 
https://novoportal.cemig.com.br.
 
Compartilhe essa dica com os amigos!

Convite especial para você e sua família!



Com o tema “Energia Criativa: como a energia da 
criatividade pode transformar”, a programação terá 
uma série de atividades que propõem que as famílias 
façam juntos, que aproveitem materiais que tenham 
em casa e, o melhor, que usem a imaginação. 

Entre elas receitinhas práticas e fáceis de fazer, que 
até a meninada conseguirá executar; oficinas de 
criação de brinquedos e de gambiarras; bailinho, com 
músicas que vão levar bastante energia a todos; e 
cineminha, para se jogarem no sofá e aprenderem 
sobre o futuro da energia, meio ambiente e muito 
mais.

Neste roteiro, organizado por dia e hora, veja o que 
preparamos para vocês e s epare o material que 
vamos precisar para realizar as atividades. 

Agora é com você! Junte a criançada e vem com a 
gente fazer com que o Casa Aberta seja ainda mais 
especial. 

Programação
Ah, e queremos ver 
como foi o Casa 
Aberta Virtual aí na 
sua casa. Tire uma 
foto durante as 
atividades e poste 
nas redes sociais 
com a hashtag 
#CasaAbertaCemig. 

Vamos divulgar no 
nosso mural aqui no 
portal, nos canais de 
comunicação e nas 
redes sociais da 
Cemig.



Ao longo dos três dias de Casa Aberta Virtual, temos a seguinte sequência de 
atividades, que serão liberadas no portal da Cemig progressivamente:

Você já brincou com seus filhos de fazer 
receitinhas gostosas e práticas? Essa é a hora 
de mostrar seu lado “MasterChef” e fazer disso 
uma diversão. Os colegas da Cemig vão ensinar 
receitas fáceis de fazer com a meninada. Para 
isso, já tenha os ingredientes a mão. 
Acompanhe nas próximas páginas o que 
iremos precisar!

15h30 – Hora da Receitinha
Não é porque a gente está em casa que não 
podemos curtir um “cineminha”, não é mesmo? 
Então, prepara o sofá do jeito que sua família 
gosta, espalha as almofadas, capricha na 
pipoca – pra completar o menu de guloseimas 
que você já fez na Hora da Receitinha – que o 
filme vai começar! Preparamos dois curtas 
metragens para vocês curtirem com a 
criançada. Confira a programação nas próximas
páginas.

16h30 – Cineminha com a Cemig

Reutilizar materiais e criar nossos próprios 
brinquedos. Fazer experimentos, misturando 
gambiarra e conhecimento - Gambiologia. 
Assim usamos a imaginação para estimular a 
criatividade das crianças. Selecionamos 
algumas ideias do canal do Museu dos 
Brinquedos, que é patrocinado pela Cemig, 
para a gente fazer junto e também 
selecionamos outras que bastam seguir o 
passo a passo! Saiba o que irá precisar.

17h30 – Oficinas de brinquedos
e gambiarras

Quem aí gosta de cantar e dançar? Não precisa 
ser profissional ou Tik Toker. O que vale aqui é se 
divertir. Então, arrasta o sofá, coloca a mesinha 
no canto e vamos “agitar o esqueleto”. Para a 
farra ficar mais animada, que tal escolher um 
look bem divertido, colorido e confortável? A 
playlist deixa com a gente. Preparamos uma 
seleção de músicas cheias de energia para cair 
na dança e despertar o candidato The Voice que 
existe na família! 

18h30 – Bailinho do Casa Aberta

Atividades     



Programação
Prepare o material para as
atividades de terça-feira:

Dia
13/10

15h30 – RECEITA
Coloque a mão na massa na receita de Biscoito Amanteigado

Ingredientes:
• 140g de manteiga sem sal

• 1 xíc. (chá) de açúcar refinado

• 1 ovo

• 300g de farinha de trigo

- Raspas finas da casca de 2 laranjas (para o biscoito de laranja)

- Raspas finas da casca de 3 limões (para o biscoito de limão)

-    col. (chá) de essência de baunilha (para o biscoito de baunilha)

- 14g de canela em pó (para o biscoito de canela)
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17H30 – OFICINA DE BRINQUEDOS E GAMBIARRAS
Aprenda a fazer xilogravura com EVA, com o Museu dos Brinquedos.

Material:
- lápis Preto

- emborrachado (EVA)

- tinta para carimbo

- rolinho para pintar

- caderninhos de papel

16H30 - CINEMINHA DA CEMIG 
Você sabe o que são as Redes Sinérgicas? Conheça mais sobre esse projeto,
que fala sobre o futuro da energia, em um curta metragem!



EXPERIMENTO 01

Material:
• 1 papel alumínio 

• 2 tesouras  

• 2 copos com água

• 1 luminária ou lanterna para

simular a luz solar

• 1 filme plástico 

• 1 caixa de sapato

EXPERIMENTO 02

Material:
• 2 garrafas pets

• 1 tinta preta  

• 1 tinta branca

• 2 unidades de balão 

18H30 – BAILINHO DO CASA ABERTA
Você gosta de cantar? Então deve se amarrar em um karaokê.
Cante com a gente no Funk da Pipa e com as Baianas Ozadas.

Que tal aprender experimentos sobre
Energia Solar?

Que tal aprender experimentos sobre
Energia Solar?



Prepare o material para as
atividades de quarta-feira:

Dia
14/10

15h30 – RECEITA
Com esse calor, nada como um Picolé Natural de Frutas

Ingredientes:
• 3 laranjas (2 lima e 1 pêra) ou água de coco natural

• frutas diversas a gosto (sugestão: kiwi e morango)

• Obs: Vamos precisar de forminha de picolé ou pode improvisar com

copinho de plástico e palito de madeira.

16H30 - CINEMINHA DA CEMIG 
Que tal aprender mais sobre preservação ambiental com nossos amigos do
Giramundo? Assista aos vídeos “O Aprendiz Natural” e “Mata Atlântica”.



17H30 – OFICINA DE BRINQUEDOS E GAMBIARRAS
Aprenda a fazer uma casinha de passarinho

Material:
- 1 caixinha de leite vazia e limpa

- 1 estilete

- 1 barbante

- tinta guache

- pincéis

Aprenda a fazer dobraduras e ilustrações

Material:
- canetinhas

- lápis de cor

- papéis

- materiais reutizáveis, como embalagens, folhas secas, etc.



EXPERIMENTO 01

Material:
• 5 pedaços de fio de cobre

descascados nas duas extremidades 

• 4 limões

• 4 moedas de 5 centavos 

• 4 pregos 

• 1 luz de led 

EXPERIMENTO 02

Material:
• 1 batata

• 1 lâmpada de bulbo 

• 2 fios de cobre 

• 2 imãs de anel 

18H30 – BAILINHO DO CASA ABERTA
Quem é fera na dança é o Grupo Corpo. Por meio da ONG Corpo Cidadão,
que desenvolve um trabalho social que faz da arte e da educação instrumentos
de transformação de crianças e jovens.
Vamos curtir um vídeo deles e dançar junto?

Que tal aprender experimentos sobre
Energia Elétrica?

Que tal aprender experimentos sobre
Energia Elétrica?



Prepare o material para as
atividades de quinta-feira:

Dia
15/10

15h30 – RECEITA
Delicie-se com o Bolo Gelado de Coco

Ingredientes:
Massa
• 5 ovos

• 1      xíc. (chá) de açúcar refinado

• 1 ¾ xíc (chá) de farinha de trigo

• 1 colher (chá) de fermento em pó

• 1 xíc. (chá) de leite integral

• 1 pitada de sal

Calda
• 1 lata de leite condensado

• 200ml de leite de coco

• 400ml de leite integral
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17H30 – OFICINA DE BRINQUEDOS E GAMBIARRAS
Você sabe o que é um taumatropio? Aprenda a fazer esse brinquedo ótico.

Material:
- folha de papel ou cartolina

- tesoura

- cola bastão ou fita adesiva

- CD, DVD ou transferidor

- barbante ou palito de churrasco

- lápis de cor, canetinha, giz de cera para desenhar e colorir

16H30 - CINEMINHA DA CEMIG 
No nosso cineminha de hoje, não vai faltar opção. São vários vídeozinhos, para
vocês curtirem. Tem história que é sobre soltar a imaginação, sobre a amizade,
sobre colecionar e sobre monstros... muita diversão para toda a família.



NESSE JOGO VOCÊ PERCORRE UM CAMINHO DE MUITO CONHECIMENTO
SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. DÁ PARA BRINCAR COM TODA A FAMÍLIA. 

18H30 – BAILINHO DO CASA ABERTA
Está na hora de soltar essa energia. A Cemig preparou uma playlist bem legal.
Quero ver quem vai cantar e dançar mais!

Desafio da EnergiaDesafio da Energia

Material:
• Utilize dados e pinos de outro jogo que possui ou faça os seus! 



Vamos presentear as crianças que participarem do 
nosso evento com um certificado de Cemiguinho. 
Isso mesmo. Ao participar do Casa Aberta Virtual 
ele se tornará um amigo muito importante para 
nós. Acesse o portal e baixe um modelo de um 

certificado editável, que você pode personalizar 
com o nome do seu filho. 

Lá também você encontra outros conteúdos 
bacanas pra curtirem juntos.

CERTIFICADO



OBRIGADO!OBRIGADO!
Esta edição do Casa Aberta Virtual só será 

possível graças à sua participação. Esperamos que 
a gente possa contribuir para levar alegria nessa 

Semana da Criança.  Se você não puder 
acompanhar em tempo real, não tem problema. 
Salve os conteúdos e aproveite quando puder. O 
que importa aqui é levar a você e a sua família 

uma série de ideias de atividades lúdicas e 
educativas que façam vocês aprenderem

e se divertirem juntos.

E ano que vem tem mais, até lá!


