
 

 

Atividade: Vamos as Compras 

Brincar de faz de conta é considerado um poderoso instrumento de desenvolvimento 
da capacidade imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento 
privilegiado de inserção e criação de cultura, fundamental ao desenvolvimento infantil. 

 

Materiais Necessários: Produtos de Higiene, Guloseimas, Enlatados, Produtos 
Alimentícios (entre outros que tiver em casa), Dinheirinho, Calculadora e Sacolas. 
  
Como fazer a atividade:  Para dar início a nossa atividade, imprima a imagem de 
dinheiro em anexo. Agora, preparem um lugar da casa, com os produtos que se 
compram no mercado (exemplo: produtos fechados e que possa usar na brincadeira 
como de higiene, guloseimas, enlatados, arroz, feijão, farinha, açúcar entre outros que 
queiram colocar). O responsável deverá explicar para a criança que para manter uma 
casa o papai e/ou mamãe trabalha e que no final do mês recebe por esse serviço 
prestado, assim conseguindo realizar o pagamento das contas e fazer a despesa da 
casa. 
 
Agora vamos brincar de faz de conta? Vamos as compras no mercado? E depois pagar 
por essa mercadoria, passando no caixa? 
  
O responsável pode ser o operador(a) de caixa e pedir para a criança que vá ao local 
da casa que simboliza o mercado (com as coisas já arrumadas), para comprar o que 
gosta e o que precisa para sua casa. Ao terminar as compras, peça que se dirija ao 
caixa do mercado, para efetuar o pagamento das mercadorias e depois poder levar o 
que comprou embora. 
 
Obs.: O responsável simbolizando o caixa do mercado, recebe o dinheiro e dá o troco, 
sempre falando volte sempre! 
 
Divirtam-se com esse faz de conta! 
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