
 

Dia do brinquedo orientado - T4C 

 

Caras famílias, 

Neste semestre o T4C continuará vivendo a experiência de um Dia de Brinquedo orientado. 
Com essa proposta garantimos que os pequenos tenham seus momentos de faz de conta 

enriquecidos pela diversidade de materiais e experiências, ao mesmo tempo em que os 
ensinamos a olhar para novas possibilidades de brincar e se divertir com materiais simples e 

que podem ser reaproveitados. 

Segue a programação deste semestre. Vale lembrar que caso não tenham algum dos itens 
solicitados, não é necessário comprar, pois eles poderão ser compartilhados pelas crianças. 

Quando os pedidos envolverem sobras ou sucatas, estas não serão devolvidas. 

Sugerimos que as crianças estejam sempre envolvidas nas escolhas e confecções de figurino. 

Os alunos poderão continuar escolhendo o que querem trazer para a escola no "Dia do 
Brinquedo" que acontece às sextas-feiras. 

Agradecemos as participações no semestre passado, estamos certos de que continuaremos 

nos divertindo muito até o final deste ano! 

  

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

  

Dia do brinquedo -  Segunda-feira   Dia do brinquedo -  Segunda-feira 

Data Atividade   Data Atividade 

13/08 Caixa de ovo 
Trazer embalagens de ovos   15/10 

Dia do professor 
Vestir-se de professor(a) ou 

trazer um objeto que represente 
a profissão de educador 

20/08 Cor preferida 
Vestir-se com sua cor preferida   22/10 

Utensílios de cozinha  
Trazer utensílios de cozinha que 

não tem mais serventia 

03/09 

Salão de beleza 
Trazer objetos de salão (objetos sem 

uso como secadores e escovas, 
embalagens de produtos) 

  29/10 
Folhas 

Trazer folhas coletadas 

10/09 
Emoções 

Vestir-se representando um 
sentimento/emoção 

  5/11 
Livro 

Trazer um livro para 
compartilhar  



17/09 
Caixa de papelão 

Trazer caixas de papelão   12/11 

Fantasia da comida preferida 
Vestir-se com uma roupa que 
demonstre a comida preferida 

(use a imaginação e reaproveite 
materiais!) 

24/09 

Médico 
Trazer materiais que enriqueçam faz de 

conta de médico (raio X, seringas de 
medicamento...) 

  26/11 

Objetos antigos* 
Trazer algum objeto ou foto que 

represente o passado  
*serão devolvidos.  

01/10 
Rolhas 

Trazer rolhas    3/12 

Praia* 
Vestir-se com roupas de banho e 

trazer objetos de praia  
*os objetos e roupas devem 

ter o nome do aluno 

08/10 
Acampamento 

   Trazer barracas, lanternas, mochilas   10/12 

Festa do personagem 

preferido 
Vestir-se com sua fantasia 

favorita para nosso grande baile  

  

 


