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                        ATIVIDADE: CAIXA DAS SENSAÇÕES 

Para a atividade de hoje, nós estamos sugerindo que os pais separem uma caixa  e alguns 

objetos, frutas, brinquedos e se possível coisas geladas e quentes e (lembrando que todo o 

material deve ser pertinente à segurança e a faixa etária da criança). Em seguida, coloque 

todos os objetos dentro da caixa, ela será a caixa das sensações. Vocês deverão fechar os 

olhos da criança com uma venda (pano) e pedir para a ela pegar algum dos objetos que está 

na caixa, deixe a criança sentir o que está na mão, enquanto isso vá fazendo questionamentos, 

pergunte se é grande, pequeno, frio, quente, áspero ou liso, se é pesado ou leve e assim por 

diante. ( a caixa pode ser aberta ou fechada) Permita que a criança participe de toda a 

elaboração da atividade, explorando  o material, se expressando e brincando com a caixa das 

sensações. Para tornar a atividade bem divertida que tal  sugerir premiações  quando a criança 

acertar os objetos que estão na caixa, estes podem ser em forma de carinho ou qualquer outra 

coisa que possa ser ofertada à criança como prêmio. Nós temos certeza que será um momento 

de grande interação familiar e gostaríamos de ver as fotos e vídeos do registro  da atividade. 

Abaixo, estaremos disponibilizando exemplos da atividade sugerida, mas contamos com a 

criatividade de todos. 

 

 

TEMA: OS CINCO SENTIDOS – TATO 

Dentro do tema que estamos trabalhando esta semana, nós temos o 

sentido do tato, este sentido assim como os demais é muito 

importante no desenvolvimento da criança. O tato é o sentido 

responsável pela percepção do toque, estando relacionado, portanto, 

com a forma como sentimos o mundo a nossa volta. Diferentemente 

dos outros sentidos, ele não ocorre em uma região específica, sendo 

possível a percepção tátil por todo nosso corpo. 
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