
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  ATIVIDADE: PINTURA COM AS MÃOZINHAS (Tinta comestível) 

Esta atividade sensorial proporciona a criança explorar o sentido do tato 

com bastante amplitude, permitindo que ela desenvolva a percepção e a 

criatividade. 

Já que nesta idade o bebê leva tudo a boca, que tal prepararmos uma tinta comestível 

usando gelatina?  

Para isso vão precisar de :  

• Gelatina em pó de cores diferentes; 

• Folha de papel em branco; 

Agora é hora de preparar a tinta? Coloque o pó de gelatina em um recipiente e adicione a 

água quente e misture até dissolver bem, aguarde esfriar e está pronta para o uso. Escolha 

um local tranquilo e seguro para realizar a atividade com a criança. Sugestão: pode ser o 

cadeirão do bebê ou o chão. Ofereça a folha e coloque pequenas quantidades da tinta e 

deixe a criança sentir e explorar a textura. Converse com o bebê durante a atividade e 

comemore a cada conquista. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: (CANTINHO DE OLHAR) 

  O adulto ou responsável preparará um cantinho com 

vários objetos que a criança conheça e entre eles colocará um objeto surpresa. Exemplo: um 

doce, um pirulito, uma flor, um espelho etc. 

 Deixe a criança brincar e observe a reação que a criança vai ter quando ela achar o 

objeto surpresa (através da expressão facial), isto é, se ficou, feliz, surpreso e etc. Em 

seguida, os responsáveis deverão colocar o vídeo dos sentidos e perguntar a criança o que 

ela acha. Acompanhe o vídeo dançando e cantando com a criança.  

Os Pais deverão descrever a reação da criança nas devolutivas e nos enviar no grupo. 

Estamos aguardando!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=-hp_pQk5Pak 
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