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Atividade:  Descobrindo o tato                  

Recursos: 

Papéis diversos: crepom, sulfite, revistas, jornais, panfletos, caixa de sapatos, 
sacolas, banheiras e fotos das pessoas que cuidam da criança: mamãe, papai, 
avó, avô, tio, tia etc.  

Estratégia: 

O responsável irá picar papéis coloridos e colocar dentro da caixa, juntamente 
com as fotos das pessoas que cuidam da criança. 

Nesse momento o adulto irá convidar a criança a colocar a mão dentro da caixa, 
nesse momento o responsável vai observar a expressão da criança se ela (e) 
gostou da experiência, se sorriu, teve medo ou demonstrou curiosidade. 

Após peça a criança que pegue as fotos das pessoas que cuidam dela, e por fim 
o adulto irá colocar os papéis picados no chão, para que a criança brinque e 
explore de maneira divertida. 

Curiosidade:  

Essa atividade tem por objetivo fazer a criança reconhecer as pessoas do seu 
convívio, como: a mamãe, papai, tio, tia, irmão, avó etc. Incentivar a criança 
manipular os materiais que favoreçam o reconhecimento das diferentes 
sensações, textura, tato e cores, essa atividade estimula o desenvolvimento da 
linguagem e habilidades motoras. 



 

    
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021. SEMANA: 9 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, O outro e o Nós. 

 
Atividade: Piquenique em família.  

 

 

Recurso: Toalha de mesa, frutas, guloseimas, sucos, recipientes, copos, pratos, 

fotos em família e decorações a escolha. 

 

Estratégia: O responsável irá juntamente com a criança arrumar-se e vestir-se 

com roupa de passeio, para que juntos, realize um piquenique em família; pode 

ser num espaço da casa ou até mesmo em um parque, poderá decorá-lo com 

fotos, corações, bexigas, ou seja, como preferir. Irá estender a toalha de mesa e 

organizar com os recipientes citados e com as guloseimas e frutas escolhida pela 

família, o importante é que esse momento seja marcante e repleto de harmonia. 

Boa diversão! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta dessa atividade é embutir na criança momentos marcantes em   

família. 

 

 

 

 

 


