
Olá famílias!

Nossas próximas propostas continuarão proporcionando momentos

para que a criança se expresse.

Mesmo a criança pequena tem muito o que dizer, e, a atenção dos

adultos que cuidam dela nesse momento de escuta é extremamente

importante para o seu desenvolvimento.

Reserve um tempo de qualidade diariamente para que a criança

entenda que tem um lugar seguro e pode contar com sua presença,

demonstre interesse e respeite seus sentimentos e opiniões.
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CAIXA SENSORIAL

Para as crianças pequenas, identificar, reconhecer, entender e
comunicar as suas emoções é um grande desafio. Podemos auxiliá-las
nesse processo proporcionando momento onde desenvolvam sua fala
através de experiências concretas.

Para essa proposta: Pegue uma caixa de 

papelão e faça um furo em cima, onde a criança 

deverá colocar a mão.

Sem que a criança veja, você deve colocar lá 

dentro objetos como: esponja de espuma, 

esponja de aço, algodão, pedaço de tecido, lixas 

entre outros.

Peça para que ela pegue e fale o nome do objeto, 

e se ele é macio ou áspero, veja se ela consegue 

nomeá-lo.

O objetivo dessa proposta é colocar a 

criança em contato com vários tipos de 

texturas para que, ela possa nomeá-las, 

após senti-las através do tato.



Para iniciar a brincadeira você pode

separar objetos que produzem som, usar o

celular para reproduzir sons diferenciados

ou até mesmo observar os sons do

ambiente.

Cubra os olhos da criança e coloque os

sons para que ela descubra quais são. Se

tiver optado por ouvir os sons do ambiente,

peça para a criança que fique em silêncio e

nomeie o que consegue ouvir.

DE ONDE VEM O SOM?

Toda criança é curiosa, criativa e exploradora, por isso essa semana 

trouxemos como proposta  a estimulação da expressão através da exploração 

dos sons.

https://youtu.be/owsyLHpU_uE

❑ Deixamos o link ao lado com a sugestão 

de alguns sons que podem ser usados 

nessa proposta.

https://youtu.be/owsyLHpU_uE

