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TAPETE SENSORIAL 

O sentido do tato é um dos cinco sentidos, mas, diferentemente dos outros sentidos, ele não é 
encontrado em uma região específica do corpo, e sim em todas as regiões da pele. A nossa pele é o maior 
órgão do corpo humano. Ela é repleta de terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, 
mecânicos ou dolorosos. 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 Algodão 
 Folha de lixa (grossa ou fina) 
 Feijão 
 Papel toalha ou higiênico 
 Canudinhos ou palitos de churrasco 
 Sacola plástica 
 Retalho de tecido 
 Pedaço de corda  
 Papelão 

Conforme as imagens abaixo, distribua cada material de forma uniforme, se possível, as 
delicadas de um lado e as mais “ásperas e brutas” de outro.  

 

Cole-as com cola e depois de seca, permita que a criança ande sobre esta placa e em seguida 
toque com as mãos, para perceber a textura de cada material. 

Registre este momento e compartilhe com as professoras!! 
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 Atividades 

                         Brincar de achar a tampa certa para cada pote. 

 

Estratégia: 

Família, a brincadeira começa separando potes de plásticos de diferentes tamanhos e formatos 
(esses mesmos que vocês já têm em casa). 

Depois colocar eles no chão, os potes de um lado e as tampas de outro. 

Em seguida chame a criança explique para a ela, que tem que achar a tampa correspondente ao 
pote certo, faça uma vez juntamente com a criança e a deixe explorar. 

Com essa atividade a criança irá adquirir atenção/concentração, conceitos de grande/pequeno... 

Boa brincadeira!!! 

 

 

 


