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Título da atividade: Caixa surpresa. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Relatar experiências e fatos acontecidos; 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.). 

 

Resumo:  

A atividade visa estimular e formar ideias sobre as preferências dos familiares. O 

trabalho será iniciado com o adulto mediador separando um objeto pessoal especial de 

cada morador da casa e colocando em uma caixa de sapato. Essa caixa deverá ter um 

buraco onde passe a mão da criança e o objeto, no decorrer da execução, a criança irá 

escolhendo os objetos e tentando adivinhar o dono.  

 

Preparação 

Materiais: 

Ao desenvolver esta atividade, será necessário a utilização de uma caixa de sapatos e 

objetos pertencentes aos membros da família da criança. 

 

Espaços:  

A atividade planejada tem disponibilidade para ser executada em qualquer ambiente 

doméstico, esteja à vontade para escolher o que melhor aconchegar toda a família. Seria 

interessante a utilização da sala onde todos poderiam estar sentados próximos e 

confortavelmente. 

Tempo sugerido:  
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O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estima-se aproximadamente 15 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Como a criança reage ao retirar os objetos de dentro da caixa e se demonstra receio ao 

colocar a mão no local, ela pode expressar insegurança através das expressões faciais, 

por isso, esteja atento. Observe também, se reconhece os objetos pessoais separados por 

você e consegue nomeá-los bem como seu respectivo dono. 

 

O que fazer durante?  

Demonstre empolgação afirmando ter preparado uma surpresa para toda a família, 

convidando-os para sentar. Peça a ajuda da criança para retirar os objetos da caixa e 

adivinhar de quem são. Conforme ela for acertando os donos, vão batendo palmas e 

parabenizando o (a) pequeno (a), isso resulta em animação e vontade de participar. Caso 

a criança ainda não conseguir definir a quem pertence o objeto ou nomear, reafirme sua 

capacidade e a auxilie dando dicas da pessoa. 

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br 
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