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Caixa dos Tesouros: Enfeitando a Caixa

A criança encontra-se na fase da descoberta, encantamento, curiosidade etc. Para

propiciarmos uma brincadeira envolvente, pensamos em uma brincadeira onde a criança irá se

desenvolver e ao mesmo tempo se divertir... A brincadeira “A caixa dos tesouros”, irá desenvolver

na criança a: Criatividade, curiosidade, lateralidade, imaginação, a Arte de criar e confeccionar, e

garantir uma brincadeira onde a família possa se alegrar, fortalecer os laços, divertir, aprender.

Bom divertimento!!!!

1° Passo: Depois de escolher a caixa, agora é o momento de encapar e confeccionar.

2° Passo: O adulto ou responsável converse com a criança, dê ideias de como fazer para

que a caixa fique bem bonita.

3° Passo: Separe os materiais que irão utilizar...

4° Passo: Propõe para que a criança participe a todo o momento.

5° Passo: Depois da caixa pronta, parabenize a criança pela participação, interação, faça

ela se sentir participante importante de todo o processo.

Boa atividade!!! Divirtam-se, aproveitem esse momento oportuno para que seja de

aprendizagem, de crescimento... E lembram-se de registrar esse momento único, com fotos,

vídeos, áudio ou até mesmo um relato por escrito, para que nós professoras possamos participar

desse desenvolvimento mesmo que virtual.

Lembrem-se: Utilizem o material que tenham em casa.

Materiais como sugestão: canetinhas, giz colorido, giz de cera, lápis colorido, cola líquida

ou bastão, papel de presente ou folhas de gibis, revistas ou jornais...



Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=O5awLNVfkL4

Link da Música: https://www.youtube.com/watch?v=uUgv2bCnbv4

Observação: A criança demostrou autonomia diante da atividade?

Ao colar, riscar, pegar/rasgar os papéis, suas mãozinhas demostraram firmeza no

movimento de coordenação motora? A criança se divertiu com a atividade?

https://www.youtube.com/watch?v=O5awLNVfkL4
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