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Campos de Experiência: Espaços, Temos, Quantidades, Relações e Transformações.

Objetivos de Aprendizagem: Manipular materiais diversos para comparar as diferenças e
semelhanças entre elas.

TEMA: Exploração e Sensações Corporais

Atividade 4- Caixa Sensorial. O que é isso dentro da Caixa?

Recurso:

● Duas Bacias e tigelas
● Macarrão Cru
● O mesmo macarrão cozido, os dois em quantidade suficiente para o bebê manipular.

Estratégia: Essa proposta é muito divertida e prazerosa, ela estimula a curiosidade e o senso

de descoberta do bebê, O estímulo sensorial é caracterizado pelo jogo de exercícios que

incluem repetição, desenvolvendo a autonomia e colocando a criança como agente

principal da atividade. Para isso o adulto deverá preparar um lugar, de preferência no chão

coberto colocar a criança e na sua frente as duas tigelas, ou bacias, uma com o macarrão

cru e a outra com o cozido, permita que ela manipule as massas, interfira somente se

houver necessidade. Deixe que o bebê descubra essa sensação no tato, que ela tenha a

surpresa ao tocar a mesma massa nos dois estados. Faça observações sobre as diferenças e

as semelhanças e se conhecer alguma, utilize canções nesse momento.

Aos bebês pequenos, que ainda não se sentam, a sugestão é que o adulto coloque em sua

mão uma peça da massa crua e depois da massa cozida, para que ele tenha a mesma

sensação, observando também se ele já está apto à segurar. Se possível, utilize canções!

Avaliação: A criança gostou da ideia? Houve curiosidade e interesse em explorar os objetos
utilizados? Ficou com nojo? Manifestou-se para manipular de alguma maneira diferente?
Identificou que se tratava de um alimento?


