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Estratégia de Aprendizagem:  

      DIA DO DESAPEGO! 

Recursos:  

• Caixas de papelão para separar os itens a serem doados;  

• roupas, calçados e brinquedos em bom estado. 

 Doar ensina sobre solidariedade. Aprender a ser 

solidário é um ensinamento que deve começar desde cedo. 

Atitudes como dividir e compartilhar são aprendizados importantes para a vida toda. Como 

ensinar a criança a doar? Não existe fórmula mágica para que a criança queira doar os seus 

brinquedos espontaneamente. Porém, não é aconselhável escolher os brinquedos para doar 

escondidos dos filhos. O mais indicado é explicar sobre a importância de doar, que com isso, 

ela vai fazer outras pessoas felizes, ao mesmo tempo em que deixam a casa mais 

organizada. A sugestão é começar a organização utilizando caixas para cada item: roupas, 

calçados e brinquedos. Mesmo que no início pareça difícil fazer o filho desapegar da boneca 

que ganhou da tia ou daquele carrinho dado pela avó, basta um pouco de paciência para 

que ele comece a entender como doar pode ser legal. Outro ponto essencial é que não 

adianta doar um brinquedo quebrado, faltando peças ou que não funcione. A intenção de 

praticar a solidariedade por meio da doação diz respeito a escolher itens que estejam em 

boas condições e que a criança goste, para que possa partilhar a felicidade que esse 

presente trouxe com outra pessoa. Veja cinco dicas para incentivar os filhos a doar: 

•  Deixe que seus filhos escolham o que querem doar: experimente dar 

autonomia para o seu filho e deixar que ele selecione os brinquedos que gostaria que 

fossem para outra criança, evitando interferir nas escolhas. Envolver a criança no 

processo é importante. 
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•  Associe o brinquedo a uma faixa etária: explique que aquele chocalho que está 

há tempos guardado, pode fazer um bebê muito feliz, por exemplo. Com isso, ele pode 

se sentir empolgado a encontrar outras coisas que não usa mais. 

•          Seja o exemplo: como parte da organização da casa, todos da família podem 

separar itens para doação. Se a criança vivenciar esse costume dentro de casa, é 

mais provável que também sinta vontade de participar.  

•          Torne esse momento divertido: procure envolver a criança no processo, 

selecionando junto com ela os brinquedos, roupas, sapatos e outros materiais que 

deseja doar. Uma sugestão é preparar uma playlist de músicas divertidas para animar 

a arrumação. 

•         Faça da doação um hábito: datas comemorativas, como o Dia das Crianças e 

aniversários, Campanha do Agasalho, entre outros, são um ótimo pretexto para 

organizar a casa e selecionar itens para doação. Assim, é possível explicar para o 

filho(a) sobre a importância de abrir espaço para os novos brinquedos que virão. 

Triagem: convide a criança para olhar todos os brinquedos que ela tem e seja o 

intermediário para ajudá-la a separar o que fica e o que precisa ir embora, seja por 

meio da doação ou até mesmo descarte, caso esteja quebrado ou em más condições. 

 

 Observação: Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos 

que os responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada para realizar. 

Não esqueçam de nos enviar vídeo ou foto da atividade!  

 👉Sugestão de local para enviar as doações: Endereço dos pontos de coleta do 

Fundo de Solidariedade em Ribeirão Pires:  situado na Avenida Francisco Monteiro, 2940 - 

Santa Luzia. Mais informações pelo telefone 4824-8236. 

Ah e não se esqueça de registrar esses momentos e nos enviar fotos no grupo!!! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: APRENDENDO A COMPARTILHAR 

 

Sabemos que as crianças adquirem aprendizado e 

conhecimentos quando interagem, observam, e principalmente 

quando vivenciam. Sendo assim, a proposta desta atividade é permitir que elas vivenciem e 

experimentem a atitude de COMPARTILHAR roupas e brinquedos que não usem mais.  

 O responsável irá convidar a criança para separar as roupas que não lhe serve por 

ela ter crescido e os brinquedos que não usa, mas, que outra criança poderá usar, 

principalmente neste momento tão difícil de pandemia, em que muitas famílias perderam 

seus empregos. Faça a doação de preferência para os mais próximos familiares, amigos ou 

vizinhos. 

 Ah!!! E não se esqueça de registrar esse momento por fotos e vídeos e nos enviar no 

grupo de WhatsApp. 
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