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Olá, famílias! 

 
 

Hoje vamos propor novas experiências para que as crianças por meio da exploração descubram novas 

sensações e possibilidades. 

Em um ambiente da casa separe um copo com amido de milho (Maisena) e dois copos de água. 

Misture-os em um recipiente com o auxílio da criança. 

Para a mistura ficar mais divertida, coloque anilina (corante alimentício) na cor de sua preferência. 

Deixe a criança manipular e explorar os ingredientes com as mãos e perceba as cores misturarem de forma 

mágica. Divirtam-se! 

 
 

                                                          
 
                                                           

                   Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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Antes de começar a brincadeira lembre-se: 

 Crianças pequenas ou que tem busca sensorial oral, podem querer colocar as pedras de gelo na boca, 

correndo o risco de engasgo. Brinque apenas nos dias quentes e cuidado com o piso molhado! Por isso, deixe 

sempre um pano seco ao lado, já que pode ser escorregadio e alguém pode cair. Afinal queremos diversão 

e não confusão.  

Por fim e mais importante, sempre tenha um adulto acompanhando, para evitar acidentes. Além 

disso, use roupas velhas e confortáveis, já que o risco da criança   se molharem e sujar é bem grande. 

 

 

 

 

 

Vamos brincar? 

Estratégias: Sugiro aos pais que durante a brincadeira auxiliem somente se for necessário, favorecendo a 

curiosidade da criança pelas transformações que acontecem ali e chamando sua atenção para elas, 

permitindo a livre participação da criança durante a brincadeira. 

 

 



 
Materiais: 

• Forminhas de vários formatos 

• Copinhos plásticos  

• Fundo de garrafas pet 

• Tinta comestível 

• Sacola plástica  

Modo de preparo:  Separe     previamente em recipientes variados para moldar o gelo como por 

exemplo: forminhas em diversos modelos (quadradas, redondas, estreitas, largas) , os copinhos  plásticos 

,os  fundos das  garrafa pet etc.) e coloque tinta comestível .Faça  gelos de formatos e cores diferentes e 

coloque tudo dentro de uma sacola plástica.  

Prenda o objeto no chão e, então, deixe as crianças à vontade para brincar, sentindo todo o seu 

interior com as mãos. “Para o desafio dessa semana, resolvemos fazer uma sacola sensorial com gelos 

coloridos presos ao chão. A ideia é ela sentir a temperatura gelada além de observar as cores se misturando 

e o barulho das pedrinhas batendo umas nas outras. De quebra, ainda exercita os músculos do pescoço!!  

  Contribuição didática: Apesar de simples, a brincadeira explora múltiplos sentidos, as crianças podem 

observar as diferentes cores, sentir a temperatura gelada, ouvir o barulho das pedrinhas batendo umas nas 

outras, além de incentivar a força, a inteligência, a criatividade, a coordenação motora fina e enriquecer o 

seu cérebro com estímulos visuais, tátil e sonoro. Perguntas? As crianças tiveram dificuldades com a 

coordenação motora? Houve algum comportamento que se destacou positiva ou negativamente? 

Demonstraram interesse pela atividade?  

                            Compartilhem conosco esse momento!!! 

 

 

 


