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Olá famílias! 

        As atividades sensoriais aplicadas na educação infantil possibilitam a habilidade manual, que tem o 
objetivo de desenvolver a coordenação motora, destreza e força nas mãos, dedos e pulsos dos nossos 
pequenos. Uma ferramenta muito utilizada para isso é a Caixa de areia, sal e farinha. Para realizar a 
atividade de hoje vocês irão criar uma. Para isso é necessário selecionar um desses materiais: Areia, sal ou 
farinha de trigo. 

1° momento: Solicitamos que o responsável com a criança selecione qual será o conteúdo da “Caixa de 
areia, sal ou farinha”. 

2° momento: Escolha o recipiente que será utilizado, que pode ser uma tampa de caixa de sapato, uma 
bacia com paredes baixa ou tampa de pote plástico grande. 

3° momento: Coloque o conteúdo escolhido dentro do recipiente. Solicitamos que o responsável escreva 
em um papel os numerais 1, 2, 3, 4 e 5, que a criança deverá representar no sal ou farinha de trigo. 

4º momento: Agora é a vez da criança explorar areia, sal ou farinha! Utilizando os numerais que foram 
escritos nos papéis, proponha que ela utilize o dedo indicador para representar um número por vez no sal, 
areia ou farinha. Caso apresente dificuldades no desenvolvimento da atividade, o responsável pode auxiliá-
lo (a) no desenvolver da atividade.  

       Como proposta de devolutiva pedimos se possível, os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da 
criança realizando esses momentos no grupo de WhatsApp da sala. Esperamos que se divirtam e até a 
próxima atividade! 


