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Tema: Mala das histórias. 

Usando brinquedos, a criança pode dar asas à imaginação e criar histórias 
interessantes. Vamos ajudá-la a elaborar essas histórias? 
Nesta atividade, a família precisará auxiliar a criança na organização dos materiais. 
Inicialmente, deverá explicar a ela que essa é uma contação de histórias usando os 
brinquedos que ela tem e que essa atividade será bem divertida, porque depois as 
histórias poderão ser contadas para os avós, tios, primos e amigos da escola. 
Será preciso escolher uma mala da família (pode ser também uma caixa de papelão 
ou qualquer outro objeto que armazene os brinquedos) e informar à criança que agora 
aquela mala fará uma viagem diferente e que o nome dela será “Mala das histórias”. 
Para começar, é preciso que a criança coloque na mala os brinquedos de que ela mais 
gosta e que quer que façam parte das histórias. 
Depois, faça uma espécie de tour pela casa segurando a mão da criança e passeando 
pelos cômodos. Se tiverem mais familiares em casa, combinem antes que, ao passear 
com a criança, eles deverão falar para ela, por exemplo: “Olá! Tudo bem? Para onde 
vocês estão indo e o que carregam?”. Você e a criança, então, deverão informar que 
estão carregando a “Mala das histórias”. A narrativa fica a cargo da imaginação da 
criança em interação com o adulto, pois o tour provocará um interesse pela atividade 
no ritmo de uma brincadeira diferente, visto que dificilmente ela olhará para a mala da 
mesma maneira depois. 
Após o tour pela casa, escolha um local bem confortável, de preferência de que a 
criança goste e no qual se sinta à vontade, e, se possível, silencioso, pois nele será 
realizado um dos momentos mais importantes da atividade. Ao escolher o local, 
comece a atividade explicando que, a partir daquele momento, irão construir uma 
história fantástica sobre os brinquedos. Tire-os de dentro da mala, e, juntos, comecem 
a construir a história dando nome aos brinquedos, que, neste momento, se tornarão 
personagens. Peça à criança para contar a história. Para isso, prepare o espaço com 
banquinhos ou cadeiras e convide os demais familiares para ouvi-la. Não 
se esqueça de parabenizar a criança quando ela acabar; afinal, o trabalho dela foi 
primoroso. Sugerimos que, durante a contação da história, os pais fotografem a 
criança com os brinquedos nas mãos. 
Materiais necessários para a realização da atividade: Mala de viagem, banquinhos 
ou cadeiras e brinquedos diversos da criança. 
A devolutiva deve ser realizada por meio de fotos e vídeos. 

Hora da História: https://youtu.be/Wvy560Pqz0c 

Indicação literária: 

https://drive.google.com/file/d/1S2PqViuAQWIzbpd9qAzzJwfUB1NHNq4W/view?usp=sh
aring 


