
FERRAMENTAS E ATIVIDADES DE APRENDIZADO

Fazendo histórias
• Criatividade

Promover a criatividade, ou seja, ser capaz de pensar

de forma inovadora, lançar novas ideias e aprimorar

ideias existentes, é uma das principais e mais

valorizadas habilidades do século 21[16]. Ajudar

mentes jovens a imaginarem “e se?” e “o que poderia

ser?”[17] forma a base do pensamento criativo. Os

pais podem incentivar esta prática orientando (ao

invés de dando instruções) e ajudando as crianças a

serem flexíveis em suas ideias à medida que elas

descobrem e geram novas possibilidades.

Você vai precisar de:

Massinha Play-

Doh

Alguns brinquedos
pequenos, como
bichinhos e
carrinhos de
plástico

Superfície de
trabalho plana

O que fazer:

1º PASSO

Coloque os potes de Play-Doh e outros brinquedos sobre uma mesa

2º PASSO

Peça para a criança escolher alguns brinquedos, e usando a

massinha Play-Doh molde uma casa ou outros itens relacionados 

aos brinquedos escolhidos.

3º PASSO

Incentive as crianças a construírem uma cena que elas mesmas 

tenham imaginado sem dar muitas explicações ou instruções. Você 
vai se surpreender com os diálogos, histórias e ideias que surgirão!

Algumas crianças saberão naturalmente o que fazer sem a 

necessidade de instruções, mas se precisarem de ajuda para 

começar, tudo bem. Você pode começar fazendo uma caverna de 

Play-Doh ou qualquer outra coisa que dê um bom começo de 

história para que eles embarquem com suas ideias. Depois disso, 

deixe que eles conduzam a aventura!



FERRAMENTAS E ATIVIDADES DE APRENDIZADO

Dicas divertidas
Mantenha o fluxo criativo encorajando e oferecendo ajuda em atividades livres que 
ajudem as crianças a pensarem de forma inovadora e gerarem novas ideias. Estimule-as 
a executarem suas próprias ideias até que encontrem sua ideia favorita. Lembre-se: 
quando se lida com jovens mentes criativas, a realidade pode ficar suspensa, então tudo 
pode acontecer! 

Por exemplo:

Encoraje a exploração, a inspiração e a continuidade da brincadeira com frases

como:
• “Eu estava tentando adivinhar o que mais você vai fazer!”
• “A árvore que você fez fica caindo? O que mais você pode tentar fazer para que ela

fique de pé?”
Para não controlar a brincadeira, evite dizer coisas como:

• “Eu acho que você precisa fazer um lago para o urso beber água.”
• “Isso não está parecendo uma árvore.”

Potenciais benefícios desta atividade

Com a sua participação e usando as “Dicas divertidas”, esta atividade
proporcionará às crianças a oportunidade de explorarem conceitos e
trabalharem habilidades valiosas, como: 

 Criatividade 

• Aplicando conhecimentos e experiências prévias em um

novo contexto 

• Fazendo descobertas e gerando novas criações
Brincando de faz de conta 

• Promovendo a compreensão de fantasia e realidade
• Adotando ideias infinitas com múltiplas possibilidades
• Destacando os momentos de epifania e descoberta de novas ideias e

soluções para problemas
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