
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professores: Alexandre, Dinair, Maria do Carmo, Noeli 
Claudia, Cristiana, Eliane e Milene. 

 
Data: 16/04/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – DIA DA SAÚDE E NUTRIÇÃO. 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Para realizar essa atividade e finalizar esta semana saborosa, será necessário ter em mãos revistas 

e/ou jornais de supermercado com muitas imagens, figuras de alimentos diversos, folhas de papel 

sulfite ou o papel que tiver disponível em casa, cola e tesoura sem ponta. Em um local confortável, 

relembre o assunto da semana (alimentação saudável), peça para a criança folhear e procurar 

imagens de alimentos saudáveis e não saudáveis. Na folha cole separadamente os alimentos 

saudáveis e não saudáveis. Segue o modelo abaixo para inspirar vocês. 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Carolina F, Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 16/04/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Espaços Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS - PERCEPÇÃO TÁTIL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Esta semana conhecemos um pouquinho sobre o que é percepção tátil.  

“A sensação de toque (ou percepção sensorial tátil) é um dos sentidos mais importantes por meio dele 

aprendemos muito sobre o mundo usando apenas a sensação do toque sem a visão. Porém esse toque 

precisa ser específico. ” 

A ideia da atividade e, de uma forma diferente explorar o tato e verificar como as crianças sentem e se 

conectam com diferentes elementos naturais, propiciar diferentes sensações e possibilita uma reconexão 

com estes elementos, com o estar descalço e com o sentir.  

Agora vamos começar a atividade?? 

Em conversa com a criança explique o que é percepção tátil e estimule a fazer perguntas.  Você pode 

construir junto com ela o circuito sensorial proporcionando todo tipo de textura e assim permitindo que ela 

faça um passeio pelos sentidos. Sugestões de materiais; pedra, areia, farinha de trigo, feijões, arroz, 

algodão, tampinha de garrafa, folhas secas, prendedor, macarrão, caixa de ovo e etc.  

Separe todo o material que estiver disponível em casa e coloque de acordo com o vídeo abaixo, após a 

confecção do tapete é só começar a brincadeira. Peça que ela caminhe pelo circuito sensorial e pergunte 

como está se sentindo qual a sensação ao pisar em cada uma das texturas e reforçando se onde ela está 

pisando é macio, áspero, fofinho, duro etc. 

Segue o vídeo como sugestão de confeccionar o circuito sensorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=x0OwtdJyiqg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0OwtdJyiqg

