
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Estratégia de Aprendizagem: 

 CAIXA DAS SENSAÇÕES 

 A sugestão de hoje é trabalhar a sensibilidade tátil de forma lúdica. 

         Converse com a criança sobre as diversas formas de sentirmos as coisas, pegando, 

vendo, cheirando e após convide-a para realizarem a atividade. Pegue uma caixa de sapato 

e se quiser decore da forma desejada. Corte um ou dois círculos de modo que a criança 

consiga colocar as mãos. Em seguida coloque materiais diversos como: algodão, lixa, papel 

amassado, plástico etc. Oriente para que ela toque o objeto sem vê-lo. Finalize a atividade 

perguntando das sensações que sentiram, se gostaram, se era grande ou pequeno, e o que 

foi mais apreciado. 

   Boa atividade! Compartilhe com a gente, vamos adorar! 
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TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 COMO EU ME SINTO...QUANDO ESTOU TRISTE 

Há uma ligação entre os sentidos e as emoções. 

Nesse momento de pandemia em que devemos ficar em casa, algumas pessoas sentem 

tristeza, um sentimento que pode ser momentâneo e devemos ter esperança que logo irá 

passar. Pensando nisso que tal assistirem assistir com  criança a história “Como eu me 

sinto...quando estou triste.”? 

 O objetivo desse vídeo é mostrar que tristeza é um sentimento normal, que todos nós 

podemos sentir e que devemos fazer alguma coisa para ela passar, algo que nos dê alegria 

e satisfação. Gostaríamos de saber o que deixa a criança triste e o que você faz para ela se 

alegrar. 

 Após assistir o vídeo, converse com a criança, incentive ela relatar e nos conte ou 

envie vídeo mostrando o que a criança gosta de fazer para se sentir feliz. 

Link do vídeo: https://youtu.be/4nXklBt9KJc 
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