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Caixa dos Tesouros: “Em busca da caixa perdida”

Desde o nascimento, a criança observa, aprende e entende sobre si mesma e o mundo a

sua volta. O processo natural para qualquer ser humano, sempre que aprende ou vê algo novo, é

a descoberta. Ou seja, a curiosidade da criança não aparece da noite para o dia, mas a criança

por ainda não conseguir falar direito ou se expressar, precisa muito da ajuda dos adultos para que

seja instigado sua curiosidade, para assim chegar a um resultado em sua busca. E para que isso

aconteça, precisamos de vocês neste momento, para ajudar a criança a encontrar a caixa do

tesouro, que vocês trabalharam a semana inteira com ela. Vamos a uma busca divertida à caça

da caixa do tesouro??? Boa caça à caixa dos tesouros!!!!

1° Passo: Primeiramente diga que vocês vão brincar de procurar a caixa dos tesouros.

2° Passo: O adulto ou responsável deverá explicar para criança, que vocês irão procurar

aquela caixa que fizeram no começo da semana e que brincaram a semana inteira. Que ela está

em um lugar que você não se lembra onde deixou, mas que por gostar muito dela, vocês deverão

encontrar para que vocês continuem a brincar com ela.

3° Passo: Em seguida, convide a criança para começar a busca.

4° Passo: Leve aos cômodos da casa, sempre perguntando e instigando a sua

curiosidade: Onde será que está a caixa? Será que está perto/longe? Será que está dentro de

algum lugar/fora?

5° Passo: Depois de muita investigação, diversão e perguntas, e a criança “conseguir”

achar a caixa dos tesouros, você deverá parabenizá-la. Dizendo que foi muito bom ter

encontrado, que agora vocês poderão voltar a brincar com ela.

Lembre-se que o importante neste momento, além de brincar e instigar a curiosidade da

criança e estar juntos. Este momento a sós com a criança se torna único e prazeroso para o

convívio de vocês, reforçando seus laços e conseguindo aumentar a autoestima da criança.



Observações: A criança demonstrou autonomia diante da atividade? A criança fez muitas

perguntas sobre onde a caixa poderia estar? A criança fez alguma outra pergunta enquanto vocês

procuravam a caixa? A criança teve alguma dificuldade para encontrar? Quando a criança

encontrou a caixa, qual foi a sua reação? Gostaram da atividade?

Link da História: https://www.youtube.com/watch?v=KQmgBl-cRWY
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