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SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

CAIXA PIRATA 

 Valorizar a imaginação infantil e 

deixar espaço para o seu crescimento 

é uma das formas de favorecer a 

aprendizagem de nossas crianças. 

 

Que tal criar caixa bem divertidas? 

 

O que é o que é? 

Um caixa de papelão, um pano azul, e 

uma luneta de papel? 

UM NAVIO!! 

 

 

 

MALETA MÉDICA 

Você conhece o Doutor Joãozinho? 

Acesse o link abaixo e se divirta com 

ele. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ev9AbtK1tCE 

 Mas hoje, você será o doutor! 

 

 

1-Junto com a criança organize uma 

caixinha com objetos que lembrem 

uma maleta médica. Vale colocar nela 

CAIXA: MUSICAL 

 

A ideia é preparar junto com a criança 

uma caixa onde possam guardar os 

instrumentos feitos por vocês. 

 Abaixo trouxemos algumas sugestões 

de instrumentos confeccionados com 

sucatas. Confiram! 

1-Sabe aquelas garrafas pets que iriam 

para o lixo? Vocês podem transformá-

las em chocalhos. É só colocar dentro 

MECADINHO COM CAIXAS 

E EMBALAGENS VAZIAS 

 

Junte com seu filho as 

embalagens vazias dos 

alimentos ou produtos de 

higiene pessoal. 

Criem um dinheiro de “faz 

de conta”. Vocês podem 

desenhar, colorir e recortar. 

Coloquem os preços nos 

alimentos com um pedaço 

de papel e durex. 

CAIXA CRIATIVA 

Pegue uma caixa e faça um 

tour pela casa com a criança 

 

 

 

 

1-O QUE TEM NA COZINHA 

que não é mais usado? 

Forma de gelo, colher de 

pau, tampas de panelas, 

potes sem tampa, tampas 

sem potes, embalagem de 

ovos, potes vazios de 

alimentos ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ev9AbtK1tCE
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Acesse o link abaixo e 
https://www.youtube.com/watch?v=qCwYAdR4JHI 

coloque uma música com sons de 

ondas, isso ajudará a criar o ambiente 

para o seu grande navegador, ou 

quem sabe um pirata dos grandes 

mares. 

A criança também poderá imaginar 

outros ambientes com o material 

ofertado. 

Brinquem juntos!  

 

caixas de remédios vazias, algodão, 

palito de picolé, embalagens diversas 

que na imaginação da criança podem 

ser de álcool em gel, sabonete líquido. 

2-Agora chegou a hora de receitar os 

medicamentos. Juntos criem um 

bloquinho de receitas. Deixe que a 

criança escreva do seu jeitinho. 

A brincadeira continua conforme a 

imaginação. Boa diversão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

delas sementes. Cada semente produz 

um som diferente. 

2-O cabo da vassoura que não serve 

mais, pode se transformar em 

baquetas. 

3-Duas tampas de panelas podem fazer 

o som dos pratos. 

 

4-Vocês sabiam que se cobrir uma lata 

vazia com uma bexiga cortada você 

consegue criar um tambor super legal?  

 

Com a caixa musical pronta é só chamar 

a família que a diversão está garantida. 

 

Escolham um espaço para 

montar um mine 

mercadinho. 

Definam quem será o dono 

do mercado e quem será o 

comprador. 

Antes de irem às compras 

vocês podem fazer uma 

lista do que se pretende 

comprar. 

Essa brincadeira cria muitas 

possibilidades. 

 

 

2-O QUE TEM NOS 

ARMÁRIOS DE ROUPAS 

QUE NÃO É MAIS USADO? 

Meias velhas, sapatos que 

não servem mais, lenços, 

roupas, cangas. lençóis ... 

3-O QUE TEM NA 

LAVANDERIA? Embalagens 

de amaciante vazias, 

escovinha de roupas velha, 

pregadores... 

4-O QUE TEM NO 

BANHEIRO? embalagem de 

shampoo vazio, escovas de 

cabelo velha, uma 

maquiagem que não será 

mais usada... 

O dia da caixa criativa é o 

dia pra deixar a imaginação 

solta e proporcionar a 

criança objetos para que 

crie o que desejar. Ela 

poderá criar novas funções 

https://www.youtube.com/watch?v=qCwYAdR4JHI
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 para a tampa de panela, 

para a forma de gelo, a 

embalagem de amaciante e 

o que mais for 

disponibilizado. 

Deixe que brinque sozinha, 

que crie as suas regras, que 

construa o seu mundo 

imaginário. 

Lembre-se de verificar se as 

embalagens foram lavadas 

e se os objetos oferecidos 

não oferecem riscos para a 

criança. 

 


