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                               Olá Família. 

         Os sons e os ritmos fazem parte da vida das crianças desde a infância e exercem uma função significativa 

e influência positiva. As crianças conseguem aprender melhor quando as informações são atingidas por mais 

de um sentido ao mesmo tempo. As lembranças sempre estão associadas a aromas, sabores, sons ou 

texturas. 

       Para essa atividade iremos precisar dos seguintes objetos para fazer o som: 

❖ 2 tampinhas de garrafa ou tampinha de copo de requeijão, tampa de panelas ou colheres; 

        Sempre com o auxílio de um adulto, pegue duas tampinhas de garrafa pet ou a tampa de requeijão, 

tampa de panelas ou colheres, bata uma na outra acompanhando a música do Mundo Bita – “Deixe os 

Ouvidos Atentos”.  Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=OH7zU6oaqa0  

                                                                                                         Música 

 
                                        

Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo do WhatsApp dos 

pais. 

https://www.youtube.com/watch?v=OH7zU6oaqa0
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     Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o tato, que é o sentido responsável pela 

percepção do toque estando relacionado, portanto, com a forma como sentimos o mundo em nossa volta. 

Diferentemente dos outros sentidos, ele não ocorre em uma região específica sendo possível a percepção 

tátil por todo nosso corpo.  

Vamos fazer uma brincadeira para que as crianças explorem o estímulo tátil e através desse sentido: 

“Adivinhe o que está dentro da sacola”.  

Nessa brincadeira devemos colocar diferentes objetos dentro de uma sacola. Para isso podemos procurar 

objetos facilmente identificáveis pelo tato, por exemplo: chaves, bloquinhos, bolinhas coloridas, uma pena, 

uma bola de algodão, um lenço, um pente ou uma escova pequena, um pequeno brinquedo, uma chave ou 

diferentes tipos de frutas, use sua criatividade e imaginação. O objetivo é que as crianças peguem um 

objeto da sacola e o descrevam com base no tato. Além de divertido que são, as adivinhações ajudam a 

criança a aprender, associar ideias e palavras, e a aumentar seu vocabulário etc. 

 Contribuição didática: A brincadeira de adivinhar é um gênero cujo objetivo é desafiar, brincar, tentar 

descobrir, incentivar a criatividade e imaginação da criança. Assim as adivinhas devem ser ditas ou lidas e 

as respostas buscadas. 

Não se esqueçam de registrar esse momento da criança e compartilhar conosco! 

  

 


