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2° Atividade - Espuma Colorida 

 

Objetivo: Explorar, descobrir, experimentar as possiblidades com o mundo físico. 

 

Como fazer: Pais ou responsáveis bater no liquidificador (ou no mixer), em velocidade alta, duas 

colheres (de sopa) de detergente com 1 de copo de água. Em seguida, adicione um pouco de 

tinta guache da cor que quiser e pronto! Você tem uma espuma colorida para a diversão do 

pequeno. Após colocar dentro de garrafas pet ou potes pequenos para seu filho (a) brincar e 

explorar a criatividade fazendo descoberta. 

 Site: https://www.tempojunto.com/2017/09/14/brincadeira-sensorial-com-espuma-colorida-para-

bebes/ 
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TEMA: Planeta das Experiências l 
 
Atividade: Chocalhos Divertidos. 
 
A experiência do som está presente na vida da criança desde a sua gestação. Segundo estudos 
científicos, o bebê antes de nascer, é capaz de ouvir, sentir e memorizar através dos sons. Por 
meio da brincadeira iremos oportunizar a experiência dos sentidos, da imaginação, atenção, e 
movimentos, a partir dos sons produzidos por objetos diferenciados. 
 
Material necessário: 2 ou 3 Garrafas pet, 1 lata de leite ninho ou Nescau, água, grãos (milho, 

feijão ou arroz), tinta guache se disponível e fita adesiva. 

Desenvolvimento da atividade:  Pais ou responsáveis separados os materiais, dentro de cada 

garrafa pet coloque um pouco de grãos em quantidades diferentes. Em uma das garrafas, coloque 

um pouco de água junto com os grãos para diferenciar o som e um pouco de tinta guache para 

colorir a água, se tiver disponível. Na lata também coloque um pouco de grãos, pois cada objeto 

vai produzir sons diferentes. Deixe a criança participar da construção dos chocalhos sempre com 

muita atenção, para que a criança não coloque os grãos na boca, ouvido ou nariz. Passe a fita 

adesiva na tampinha da garrafa depois de fechar, lacrando bem e evitando que a criança consiga 

abrir, faça a mesma coisa na tampa da lata. As crianças gostam e se divertem ao brincar com 

brinquedos não estruturados, participe com o seu filho de cada descoberta que ele fizer, a partir de 

cada som. 

 


