Pais em Sarilhos

Como ajudar a
criança a desenvolver a
imaginação?
A
é essencial
na infância
pois contribui
para o desenvolvimento
intelectual,
A imaginação
imaginação
é essencial
na infância
pois contribui
para o
afetivo
e interpessoalintelectual,
das crianças.
desenvolvimento
afetivo e interpessoal das crianças.

São
poucasasas
crianças
precisam
ser estimuladas
para
o fazporque é
São poucas
crianças
queque
precisam
de serde
estimuladas
para o faz
de conta
de
porque
é algo
natural;
os pais
podem
proporcionar
algoconta
natural;
contudo,
os pais
podemcontudo,
proporcionar
ambientes
propícios
ao
ambientes
propícios
ao desenvolvimento
desenvolvimento
da imaginação
e da fantasia! da imaginação e da fantasia!

Foto de Anna Shvets no Pexels

Quer saber como ? Aqui ficam algumas dicas:
• Permita que a criança faça as suas próprias experiências de faz de conta: evite
mostrar à criança a forma que considera ser a “correta” de brincar e evite
interrompê-la quando ela estiver entretida na sua brincadeira, pois estes são
momentos imaginativos muito importantes;
• Divirta-se com a criança se esta a convidar para a sua brincadeira: corresponda aos
pedidos da criança na participação da brincadeira sem interferir na condução dos
acontecimentos;
• Leia à criança histórias infantis com personagens heróicas e vilões: histórias
contadas constituem um material muito rico para os jogos das crianças, além de
que as histórias tradicionais tratam temas importantes e ao serem dramatizadas
algumas vezes vão fazer com que a criança aprenda a resolver os seus próprios
conflitos emocionais;
• Coloque à disposição da criança materiais simples: aquando das suas brincadeiras as
crianças não necessitam de objetos muito elaborados, pelo contrário, a imaginação
é melhor estimulada quando têm que transformar adereços de acordo com o que
pretendem (ex: uma caixa de papelão pode ser transformada num carro ou num
comboio e uma toalha pode ser a capa de um super herói). Uma criança que tem
brinquedos muito sofisticados pode ficar limitada no seu processo imaginativo;
• Exploração de materiais: a argila e a plasticina oferecem às crianças diversas
possibilidades de criação e experiências ricas ao nível sensorial;
• Dê música à criança: ouça com o seu filho(a) vários estilos de música e estimule-o(a)
a cantar, dançar ou tocar um instrumento. Encha a vida da criança de música.

Como pais façam o que estiver ao vosso alcance para oferecer à criança um
ambiente de estímulos e de brincadeira e depois verão a magia acontecer!

