
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  
 ATIVIDADE: CAIXA SENSORIAL 

Para esta atividade vão precisar de: 

• 01 caixa de sapato; 

• Objetos diversos com cores e tamanhos diferentes (texturas variadas: macio e 

áspero; duro e mole; com pesos variados) 

Corte um círculo na tampa da caixa de sapato. Organize diversos objetos citados 

acima dentro da caixa. Escolha um local tranquilo e seguro para a realização da atividade. 

Estabeleça um diálogo propondo o que será realizado. Nesse momento, estimule a criança 

a colocar a mão dentro da caixa e deixe-a manusear o que está em seu interior. Desperte a 

curiosidade da criança questionando sobre o que está em sua mão. Quando ela retirar 

estimule-a a descrever o objeto conquistado. Faça algumas observações, levando-a a 

perceber e comparar as semelhanças e diferenças entre eles (duro, mole, 

áspero, liso, cores diferentes ou iguais). Comemore a cada conquista. 

 Registre com fotos e vídeos e envie no grupo de WhatsApp. 
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ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Jéssica, Silvana, Zilmara. TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 



 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 CESTA DOS TESOUROS 

A descoberta e exploração da cesta dos tesouros estimulará 

os cinco sentidos e muitas possibilidades de aprender por 

meio da repetição, da liberdade e da brincadeira autônoma e em contato 

com texturas, testando as propriedades dos diferentes materiais oferecidos e aprendendo 

sobre eles (volumes, massas, cores, texturas, tamanhos, cheiros sabores, etc.). 

 Dando continuidade o responsável completará a cesta com mais alguns materiais e 

também usará um áudio com músicas bem relaxantes enquanto a criança brinca. Escolherá 

um lugar bem visível onde a criança costuma brincar e colocará a cesta de tesouros tampada 

com uma toalha. Em seguida, deixará que ela descubra os seus tesouros.  O responsável 

sentará perto da criança e deixará que pegue os objetos da cesta para brincar, não falará 

nada sobre a brincadeira somente intervirá se estiver correndo algum risco de se machucar, 

observará e registrará a brincadeira como devolutiva, tirando fotos ou gravando vídeo para 

sabermos como foi!! 

Link sugerido para a brincadeira: 

https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/ogism-a4mgg.mp3 

https://youtu.be/6PpdlhZecVs  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Elisângela, Larissa, 
Fabiana, Vanderlânia e Zeni. 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/ogism-a4mgg.mp3
https://youtu.be/6PpdlhZecVs


 

 

 

ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u2mER_X-yx8 

 

https://youtu.be/u2mER_X-yx8

