
                                                                                                                  

                                                                                

  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tato 

 

Olá Crianças!  

Olá Família! 

Hoje vamos aproveitar o que aprendemos na aula passada e vamos descobrir quais 

sensações sentimos na nossa casa. 

 
ATIVIDADE – SENTINDO A CASA 
Nessa atividade a criança irá sentir a casa com os pés e as mãos, por este motivo ela deve 

estar descalça. A criança passará as mãos em paredes, chão e moveis, com os pés sentirá o chão, 
tente proporcionar pisos diferente que você possa ter em casa, como grama, areia, cimento, piso, 
pedra, tapete etc. 

Sempre que for passando em lugares diferente, pergunte para a criança, o que ela(e) sentiu? 
Se está quente ou frio? Se está seco ou úmido? Se é bom ou ruim? sempre ajude a criança a 
pensar. 

Essa atividade tem como objetivo estimular as sensações e percepções do corpo da criança, 
para que ela entenda que o corpo dela senti. É muito importante que pelo menos mais uma pessoa 
participe junto com a criança, assim estimula o interesse, a confiança e a segurança, pois nem 
todas as sensações podem agradar, essa situação é normal, eles ainda estão se desenvolvendo e 
conhecendo o próprio corpo.  

 
 
Devolutiva: Mande uma foto ou um vídeo da atividade.  
A devolutiva conta a presença. 
 

Aguardando retorno. 
 
Até mais.                                      
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tato 

 

Olá Crianças!  

Olá Família! 

Hoje vamos usar o tato para descobrir objetos. 
 
ATIVIDADE – Que objeto é esse? 
A criança com os olhos vendados, irá tocar no objeto e descobrir o que é. Pode ser 

brinquedos, frutas, objetos etc. Separe 5 objetos. 

 

 

 
Devolutiva: Mande uma foto ou vídeo da atividade. 
A devolutiva conta a presença. 
 

Aguardando retorno. 

 

Até mais. 
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