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Oi, família! Olá, crianças!        

Nesta atividade todas as pessoas que estão em casa podem participar, por meio dela podemos perceber a 

importância, enquanto identificação os objetos do nosso do dia a dia. Vamos, lá! 

  

Como fazer: Irão precisar de uma caixa, pode ser de sapato, caixa de papelão utilizada em supermercado 

ou pode adaptar usando o edredom enrolado. Se optar pela caixa, faça um círculo e corte para fazer a 

entrada da caixa. (Não faça muito grande, o legal é não enxergar direito lá dentro) se preferir pode decorar 

a caixa. Agora se optou pelo edredom, é só dobrar ele formando um rolo, colocar um objeto no meio (sem 

que a criança veja) assim como nas imagens abaixo. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A caixa surpresa é um convite para a criança brincar livremente: ao se deparar com a caixa, ela 

prontamente se colocará em uma postura curiosa sobre o que há dentro e começará a explorar os 

materiais. A criança deverá colocar as mãos dentro da caixa, apalpar os objetos e descobrir o que eles são. 

Quando ela adivinhar, elogie, bata palmas! E a parabenize pela descoberta! 

Pergunte para a criança: você sabe que objeto é esse? E a quem pertence? Pedir para a criança nomear 

cada objeto que for retirado de dentro da caixa reforçando assim a identidade do objeto na vida da 

criança. É importante que sejam objetos que a criança conheça, para a brincadeira não ficar difícil demais e 

desinteressar o pequeno.  

Se a criança precisar de um estímulo extra, você pode orientá-la na brincadeira. Você pode dar 3 

oportunidades a criança, se não acertar, não tem problema!  

 

Observação: podem participar dessa atividade vários membros da família, e pode ser usado objetos (para 

serem identificados) de pessoas que não estão participando da brincadeira também. 

 

Solicitamos se possível que façam comentários, fotos ou vídeo destes momentos e compartilhe conosco 

no grupo do WhatsApp de sua turma. Até a próxima atividade. 

 

 


