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3ª Atividade da semana- “Quadro Sensorial” 

Objetivo: Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade atribuída a todos nós. Assim, essa 

consciência deve ser despertada ainda na infância, na educação infantil e nos primeiros anos de 

vida. 

Como fazer: Procurar com os bebês no jardim ou na terra, pedras, gravetos, folhas e flores, após 

colocar numa tampa de caixa de sapato para compor um quadro, depois que construírem o quadro 

sensorial permitam que os bebês explorem seu entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tema: Conscientização Socioambiental 

 Atividade: Basquete com Meias 

Para a criança se divertir não precisa de muitas coisas, jogar objetos é uma das diversões delas. 

Então que tal, propor uma atividade que ela possa fazer o que gosta e não se machucar ou quebrar 

algo? 

Nessa atividade a criança irá se desenvolver e treinar o equilíbrio, a precisão e força, se deslocar 

no espaço e perceber o efeito de determinadas atitudes (lançando algo que é permitido com 

menos riscos). 

Desenvolvimento: Pais/responsáveis juntamente com a criança pegue uma caixa de papelão 

limpa e vazia, alguns pares de meias e faça com cada par uma bola. Em seguida coloque a caixa 

num lugar seguro e longe de objetos que possam quebrar. Ajude a criança a ficar numa distância 

pequena, que consiga acertar a bola na caixa. Demonstre a brincadeira uma vez e deixe-a tentar 

arremessar cada bola (meias) no cesto (Caixa de papelão). Comemore quando ela acertar e 

incentive-a quando não conseguir. 
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