
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Estratégia de Aprendizagem: 

 GARRAFA SENSORIAL 

 Na nossa atividade de hoje as crianças vão explorar as diferentes 

sensações ao manipular objetos com diferentes cores e temperaturas. 

Mãozinhas adoram sentir a diferença entre quente e frio! 

 Separe duas garrafas plásticas vazias, coloque água morna em uma das garrafas e 

água gelada na outra. Passe durex ou fita crepe ao redor da tampa para que as garrafas não 

se abram durante o manuseio. Muito cuidado com a temperatura! Água quente demais pode 

derreter o plástico e queimar as mãos. Para deixar a brincadeira mais divertida e estimular 

ainda mais a curiosidade, coloque algumas gotinhas de corante vermelho e corante amarelo 

(caso não tenha corante pode utilizar tinta guache, gelatina ou sucos em pó para colorir a 

água). Pronto! Agora basta deixar que o pequeno sinta as sensações de quente e frio 

enquanto balança as garrafas coloridas. Durante a brincadeira peça para seu filho (a) nomear 

as cores das garrafas e pergunte qual temperatura mais o agradou. 

Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo.  

Boa atividade! 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 24/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSORES:  Sandra, Rosangela, Leila, Damaris, Maria José, Elisangela 
e Lourdes 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 CLIP MUSICAL “PEÇA FELICIDADE” 

Assistir ao clip da música “Peça Felicida de Mellin”. Em seguida conversar com 

a criança sobre o que a deixa feliz: estar com alguém, fazer uma receita, um 

passeio, uma música, etc. Explicar sobre a importância de ouvir para sentir. Posteriormente 

enviar uma devolutiva no grupo dizendo o que ela achou do vídeo, pode mandar também 

foto ou vídeo.  

 O objetivo desta atividade é por meio da canção, fazer com que a criança perceba a 

diferença entre os sentimentos, como é prazeroso se sentir feliz, e que os diferentes 

sentimentos fazem parte do nosso cotidiano. 

Link da música: https://youtu.be/yLUfTdhDAWQ  
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