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ATIVIDADE: A CAIXA DOS TESOUROS 

Tempo: 30 minutos 

  Materiais: 

 •Caixa (de papelão, sapato ou qualquer tipo de caixa)  

• Objetos variados (roupas, calçados, acessórios como: boné, pulseira, touca, chapéu, etc.). 

  Por meio de descobertas a criança se expressa, socializa, brinca, imita, repete, desenvolve     

sua autonomia e se apropria de sua identidade. 

  ATIVIDADE 

Em uma caixa coloque os pertences da criança sugeridos a cima. Não deixe que a criança 

veja, faça um suspense para a brincadeira ficará ainda mais divertida. Peça para que 

pegue um objeto de dentro da caixa. Ao pegar, pergunte para a criança que objeto é e de 

quem é ( é importante que sejam da própria criança ). Após responder, pergunte em que 

parte do corpo deve ser usada aquele objeto e peça para que coloque ou vista. Exemplo: 

boné: deve ser colocado na cabeça. O importante é que a criança se expresse e 

desenvolva sua própria autonomia e identidade ao reconhecer o objeto e sua função. Faça 

bastante “festa”, quando ela acertar, isso o incentivará a querer descobrir mais e mais. E se 

não acertar o responsável pode auxiliar e fazer a mesma “festa”. Para os bebês peça para 

que ele pegue um objeto e o adulto irá colocar na parte do corpo correspondente, sempre 

repetindo para a criança que parte do corpo seria.  

  Não  esqueçam de nos mandar vídeos e fotos contando como foi a atividade. 
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PROJETO LEITURA  

 

“MEU CORPO” 

 

A história estimula a imaginação, incentiva a criança a criar suas próprias histórias e a 

aplicar o conhecimento adquirido em novas situações de vida. Isso mostra que valorizar a 

importância da leitura na educação infantil ajuda no crescimento individual do aluno em 

todo processo educacional. 

Link: https://youtu.be/7_9xd39MJFE 
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https://youtu.be/7_9xd39MJFE

