
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:                                                       

      O BAÚ DE ROUPAS 

 Recursos: 

• Caixa de papelão 

• Roupas 

• Calçados 

• Acessórios femininos 

ou masculinos 

• Som. 

 Utilize uma caixa de papelão para transformá-la em um baú e coloque dentro roupas, 

calçados e acessórios diversos, femininos ou masculinos, das pessoas da família. Depois 

convide a criança e outros membros da família a escolherem quais peças e acessórios vão 

usar para essa gostosa brincadeira de faz-de-conta. Deixa que a criança tente caracterizar-

se sozinha, intervindo somente quando necessário. Enquanto a transformação acontece, 

pergunte a criança sobre as peças escolhidas: se sabe o nome de cada peça de roupa e a 

qual membro da família pertence.  

 Coloque uma música bem animada e façam um desfile! 

 Não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e compartilhar conosco. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: “RECORDAÇÕES DE FAMÍLIA” 

A História da Chapeuzinho fala de valores aprendidos em família, 

como: o respeito, o carinho e a obediência. Esses ensinamentos são passados 

de pais para os filhos. Existem famílias que tem filhos bem cedo, e com isso, a chance de 

conhecer seus antepassados como: bisavós e até tataravós.  

 Separe fotos das pessoas da família e mostre para a criança. Peça para ela apontar 

e falar os nomes. Se ela não conhece apresente a foto e fale quem são. A intenção dessa 

atividade é fazer com que a criança os reconheça. E para finalizar, que tal nos enviar-nos 

uma foto especial de sua família? Gostaríamos muito de saber como ela é e quem sabe 

vermos as gerações juntas.  
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