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Atividade: Brincar de fantasias. 

Recursos: Celular, caixa de papelão ou baú, roupas coloridas, sapatos, 

chapéus, bonés, óculos de sol, colares, gravatas, tiaras, acessórios que tiver. 

Estratégia: 

O adulto prepara uma caixa grande resistente ou baú e coloca dentro dele peças 

de roupas coloridas, sapatos, chapéus, óculos, acessórios que não sejam 

perigosos para criança; leve o “baú” para um lugar aconchegante da casa, 

chame a criança e deixe-a tirar as peças do baú, permita que ela manuseie e 

explore bastante os diferentes objetos sentindo a texturas, percebendo cores, 

formas e tamanhos diversificados.  

A cada um que ela tira o responsável vai enfatizando o nome e a cor da peça. 

Exemplo: “Olha que boné azul bonito”! Vou colocá-lo em minha cabeça – “Essa 

camiseta verde é linda”! – “Que óculos amarelos bacana”! Em seguida incentive 

e ajude a criança a se fantasiar com os objetos estimulando a criatividade, depois 

leve-a para se olhar no espelho para que aprecie sua imagem; neste momento 

o adulto ressalta para criança o que ela está vestindo.  

Observação: As crianças bem pequenas também podem ser envolvidas na 

proposta através do colo afetuoso com utilização dos acessórios confortáveis a 

elas. 

Curiosidade sobre está atividade: 

O brincar é um direito fundamental de toda criança. É por meio do brincar que 

ela desenvolve naturalmente a linguagem, o imaginário, a criatividade; 

desenvolve -se psiquicamente, emocionalmente e cognitivamente. Brincar de se 

fantasiar então, é mágico, além de divertido as crianças aprendem muito sobre 

si, e o mundo à sua volta. 
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Atividade: Brincando de Batata quente 

 

Recurso: Bola ou um objeto de sua escolha 

 

Estratégia: O responsável irá pegar uma bola ou um objeto de sua escolha, na 

sequência irá organizar uma roda com os participantes que irão realizar a 

atividade, se preferir pode ser em dupla.  

Separe um dos membros da família para cantar a cantiga (Batata quente, quente, 

quente. Queimou!),  

Em seguida explique para a criança como funcionará a brincadeira, ou seja, à 

medida que a pessoa escolhida “parar de cantar” e a bola ou objeto estiver na 

mão de um dos participantes, automaticamente ele sairá da brincadeira 

temporariamente. Boa diversão! 

 

 

Curiosidades: Está atividade tem como objetivo trabalhar a coordenação 

motora, a concentração, percepção e os sentidos por meio das brincadeiras 

musicais. 

 

 

 

 

 

 


