
 

 

 

 

Atividade: Encantada Cabana 

Criar oportunidades para a criança usar sua imaginação de forma livre e criativa é 

super importante, brincando de cabana ela vai criar enredos, construir, investigar, 

fantasiar, explorar, fazer escolhas e ser protagonista da sua própria brincadeira. 

Materiais Necessários: Cadeiras; poltrona ou Sofá; Mesa; Tapete; Tecidos: 
Cobertor, Toalhas, Cortinas, Lençóis, Cangas, Tules; Cabo de Vassoura, Almofadas, 
Colchonetes, Prendedor de Roupa, Cordas ou Barbante, Lanterna e Brinquedos 
Diversos. 

Como Fazer a Atividade: Prepare o ambiente para a construção da cabana, pode 

ser realizada no quintal, sala ou quarto. 

Crie um ambiente aconchegante colocando colchonetes, tapetes, almofadas, 

brinquedos diversos ou lanternas, para incrementar ainda mais a brincadeira, utilize 

os materiais disponíveis em casa. 

Junte cadeiras, poltronas ou mesas com alguns lençóis, cangas ou cobertores, em 

seguida prenda ou amarre sobre os móveis, de acordo com o que for mais adequado 

ao ambiente, formando uma cabana. Vale também usar cabo de vassoura para fixar 

melhor as estruturas ou os pregadores de roupas para prender os cobertores ou 

lençóis. 

Deixe que a criança explore livremente todas as possibilidades que essa brincadeira 
pode proporcionar a ela, e os adultos também podem brincar juntos, criando 
momentos de interações e fortalecendo vínculos, ou simplesmente, aproveite esse 
lugarzinho tão acolhedor para ler um livro, um poema e conversar com a criança ou 
tirar uma soneca.  

E o mais importante: imaginação! A cabana pode se transformar em um castelo, 
um consultório veterinário, um foguete, uma caverna, uma cozinha ou um esconderijo 
secreto!  
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“Ser criança” – Tatiana Belinky 

“Ser criança é dureza- 
Todo mundo manda em mim- 

Se pergunto o motivo, 
Me respondem “porque sim”. 

Isso é falta de respeito, 
“Porque sim” não é resposta, 

Atitude autoritária 
Coisa que ninguém gosta! 

Adulto deve explicar 
Pra criança compreender 

Esses “podes” e “não podes”, 
Pra aceitar sem se ofender! 

Criança exige carinho, 
E sim! Consideração! 

Criança é gente, é pessoa, 
Não bicho de estimação! 

A criança pode renovar o mundo, e a poesia o nosso olhar sobre ele. 

 

 

 
 


