
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: EXPERIÊNCIA SENSORIAL  

 

A sugestão da atividade de hoje é que a família faça um 

passeio em um jardim com a criança, para que ela veja as flores, possa tocá-

las e sentir o seu perfume. Uma experiência sensorial única. Deixe a criança tocar as distintas 

partes da planta, sentir suas múltiplas texturas, tornando-se consciente de sua fragilidade. 

Isso vai despertar nela a necessidade de cuidar de algo tão lindo e frágil. As crianças amam 

fazer descobertas e se darão conta da existência de flores, plantas e alguns animais que 

nem imaginavam que existiam. Essa experiência será para a criança um treino e fará que 

ela tenha um olhar atento para o mundo ao seu redor! 

Registre esse momento com fotos ou vídeos e compartilhe conosco no grupo de 

WhatsApp. 

Observação: Esta atividade requer a supervisão de um adulto responsável. 

 

 

 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 28/09/2021                       SEMANA 28 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

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



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: DANÇA DAS CORES 

Após assistir o vídeo “A dança das cores” que apresenta uma 

experiência bem legal, onde a criança se diverte vendo a mágica acontecer 

na dança e mistura das cores, vocês irão realizar junto com elas a experiência sugerida 

abaixo. 

 Coloque o leite no prato, depois pingue no leite algumas gotas de corantes variados, 

sendo que, uma deve ser colocada longe da outra. Em seguida, pegue o detergente e molhe 

a pontinha do cotonete ou palito de dente no meio de algumas manchas e veja que linda são 

as cores explodindo, se misturando e dançando. 

 Materiais necessários: 

• 3 corantes alimentícios nas cores amarelo, vermelho e azul. 

• 1 cotonete ou palito de dente  

• detergente 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=bJe9IevoyFw 

Ah, e não se esqueçam de nos mandar fotos e vídeos pelo WhatsApp para sabermos como 

foi.  

 

 

 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 28/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSORES:  Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elma, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: espaço, tempo, quantidades, relações e transformações 

https://www.youtube.com/watch?v=bJe9IevoyFw

