
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: DINAMICA DAS TEXTURAS 

 

 Os jogos sensoriais são muito importantes na educação infantil, especialmente 

nos primeiros anos de vida. É indicado que sejam realizados para que o desenvolvimento 

das crianças seja maior e mais completo. As atividades sensoriais ainda possibilitam que 

elas conheçam o mundo ao seu redor a partir de novas texturas, cores, cheiros e sabores e 

são de grande importância, pois ajudam no desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional 

e social dos pequenos. Desde o nascimento até os cinco anos de idade, as crianças têm 

uma grande capacidade de absorver e reter novas informações". A dinâmica das texturas 

com bexigas, como proposta dessa atividade, estimula o tato através das diferentes texturas, 

estimulando a criança a reconhecer diferenças e semelhanças entre os objetos. A sugestão 

é a dinâmica de pareamento: selecione grãos de feijão, arroz, algodão, pó de café ou farinha 

de trigo e massinha de modelar, se tiver, e coloque em pratinhos.  Deixe que a criança sinta, 

ao toque, a textura de cada material e que ela fale se acha duro, macio, mole ou outra textura 

que conheça. Disponibilize bexigas na quantidade de cada material selecionado e coloque 

dentro o mesmo material de cada pratinho em quantidade suficiente para que ela possa sentir 

entre as mãos e dê um nó na bexiga, para que fique bem segura.  Basicamente, o objetivo é 

parear a textura das bexigas com o material visual oferecido dentro dos pratinhos. À medida 

que a criança conseguir comparar corretamente, agrupem a bexiga com o pratinho 

correspondente. É importante levar a criança a realizar observações das sensações de cada 

bexiga, duro, mole, macio, entre outros… Essa 

atividade deve ter a supervisão permanente de 

um adulto para que não haja risco de a criança 

inalar os materiais. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSORES:  Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSORES:  Adriana, Antonia, Carmem, Cristiane, Deise,( Fernanda-
afastada) e Zeni 

TURMA:  B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: CONFECÇÃO DOS ALIMENTOS DA 

HISTÓRIA  

 

 Aproveitando a proposta da semana de apresentar para as 

crianças os alimentos e sabores, através da história, “O Aniversário 

da Galinha”, que tal confeccionar os alimentos apresentados na história, desenvolvendo nas 

crianças habilidades como: a criatividade, valorizar a sua própria produção e possibilitar a 

ampliação da coordenação motora grossa e fina (movimentos de mãos que antecede a 

escrita), por meio da manipulação de materiais diversos. 

 Para iniciar a atividade o adulto irá falar para a criança sobre os animais da história e 

sobre os alimentos preferidos dela. Depois desenhar alguns alimentos no papel sulfite e pedir 

para ela pintar com o lápis de cor ou giz de cera. 

 Registrar esse momento através de foto ou vídeo e nos enviar. 
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