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Senhores pais ou responsáveis: 
 
A partir do mês de agosto, vamos embarcar com as nossas crianças para uma nova               
experiência, visando o brincar e o contato com a natureza. Propusemos aos nossos             
professores e alunos participarem de uma atividade chamada “Caixas da Natureza”. 
 
O que é? 
Caixas da Natureza é uma brincadeira entre GRUPOS de todo o Brasil. O objetivo é que os                 
alunos conheçam a natureza que existe nos locais onde brincam e ao seu redor, a natureza                
que vivem e experimentam. Nossa proposta é a de formar vários grupos para brincar com a                
natureza.  
 
Como funciona?  
Os grupos serão inscritos na brincadeira pelas professoras da turma. Cada grupo criará a              
sua caixa com elementos da natureza, que serão recolhidos nos espaços em que vivem, e               
brincam. Vale explorar na escola, nas ruas do bairro, numa praça, na praia, no parque.               
Também podem ser adicionados nessa caixa itens como carta, fotos, livros, cartões postais             
e desenhos, entre outros. Assista ao vídeo https://youtu.be/bHxkQ4XhNz4 para entender          
melhor. 
 
A brincadeira funciona como um amigo secreto. Cada grupo enviará uma caixa e receberá              
outra. Tudo surpresa! (Ana Carol Thomé, idealizadora do projeto) 
 
Ficaram curiosos? Nós também estamos!  
 
Nossa aventura já começou! Vamos explorar todos os espaços da nossa escola e cada              
turma vai escolher algo para colocar na “Caixa da Natureza” e vocês são nossos              
convidados. Caso queiram contribuir com algo, é só enviar para professora da turma. Será              
um prazer ter a participação da família.  
 
Temos certeza de que será uma experiência e tanto! 
 
Enquanto isso, baixe a playlist goo.gl/rpGTSF “Ser criança é natural” e aproveite esse 
momento junto do seu filho(a).  
 
Atenciosamente, 
 
Millena Cristina Bonomi 
Orientadora Educacional da Educação Infantil e 1º ano do EF I 
 

https://youtu.be/bHxkQ4XhNz4
http://goo.gl/rpGTSF

