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TEMÁTICA 8ª SEMANA: ATIVIDADES SENSORIAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL (2ª PARTE) 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Por: Patrícia Oliveira de Andrade. 

De acordo com Ayres (2005), percebemos o nosso corpo e todo o ambiente à nossa volta, 

através do nosso sistema sensorial, ou seja, desde o início da vida começamos a conhecer o 

mundo por meio dos órgãos dos sentidos. Para essa autora, o ser humano já nasce com a 

capacidade básica de integrar essas sensações ao cérebro, no entanto, quando bebês, não 

temos estratégias e conhecimentos prontos para perceber a complexidade dos estímulos 

ambientais, essa habilidade se desenvolve com a experiência e com a idade, principalmente 

na interação com o outro. Assim, deve ser desenvolvida através da interação com o mundo e 

da adaptação com o seu corpo e de seu cérebro aos muitos desafios físicos durante a infância. 

Diante disso pode se compreender que tais atividades se tornam fundamentais na educação 

infantil. A cada atividade a criança obtém a base para um desenvolvimento cerebral mais 

complexo e maduro daí a importância de apresentar estímulos sensoriais à criança desde 

cedo, pois servirão como ferramentas mentais que ela terá para usar no futuro. 

Uma insuficiência de estimulações sensoriais na infância pode ocasionar nas crianças 

dificuldade em detectar regular, interpretar e dar respostas adequadas às informações 

sensoriais recebidas do ambiente, fatores que poderão causar prejuízo no desempenho nas 

atividades de vida diárias da criança como brincar, aprender, cuidar-se, contribuindo para sua 

exclusão no contexto social (Coelho; Iemma; Lopes- Herrera, 2008). 
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OBJETIVOS  

·         Desenvolver habilidades sensoriais: sonora, motora e olfativo; 

·         Interagir com os colegas e materiais; 

·         Oferecer diversos tipos de materiais e produtos; 

·         Estimular a curiosidade e transformação de objetos e outros. 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1º Dia 

Hora da História: A história de hoje é “A ilha dos sentimentos”, vamos assistir no Canal 

do Varal de Histórias no Youtube através do link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac 

 

História Escrita 

Era uma vez uma ilha, onde moravam todos os sentimentos: a Alegria, a Tristeza, a 

Sabedoria e todos os outros sentimentos. Por fim o amor. Mas, um dia, foi avisado aos 

moradores que aquela ilha iria afundar. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac
https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac
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 Todos os sentimentos apressaram-se para sair da ilha. Pegaram seus barcos e 

partiram. Mas o amor ficou, pois queria ficar mais um pouco com a ilha, antes que ela 

afundasse. Quando, por fim, estava quase se afogando, o Amor começou a pedir ajuda. 

Nesse momento estava passando a Riqueza, em um lindo barco. O Amor disse: 

- Riqueza, leve-me com você. 

- Não posso. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar para você. 

Ele pediu ajuda a Vaidade, que também vinha passando. 

- Vaidade, por favor, me ajude. 

- Não posso te ajudar, Amor, você está todo molhado e poderia estragar meu barco 

novo. 

Então, o amor pediu ajuda a Tristeza. 

- Tristeza, leve-me com você. 

- Ah! Amor, estou tão triste, que prefiro ir sozinha. 

Também passou a Alegria, mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor chamá-la. 

Já desesperado, o Amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar: 

- Vem Amor, eu levo você! 

Era um velhinho. O Amor ficou tão feliz que se esqueceu de perguntar o nome do 

velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou a Sabedoria. 

- Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? 

A Sabedoria respondeu: 

- Era o TEMPO. 

- O Tempo? Mas porque só o Tempo me trouxe? 

- Porque só o Tempo é capaz de entender o "AMOR". 

 

Atividade 

Hoje vamos aprender sobre a importância da percepção olfativa, ou seja, a forma como 

conhecemos as coisas através dos cheiros que sentimos das coisas. 
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Que tal começar com uma conversa sobre qual parte do corpo usamos para sentir o 

cheiro das coisas?  

Quais são os cheiros preferidos de cada um?  

O que tem cheiro mais forte ou mais fraco?  

O que tem cheiro desagradável na opinião de todos? 

 E outros questionamentos que surgirem nesse bate papo. 

Vamos agora fazer uma brincadeira de adivinhação: Separe em potinhos ou em 

“trouxinhas” usando retalhos de tecidos, diferentes alimentos com cheiros bem 

característicos como frutas (abacaxi, morango, mexerica e banana), por exemplo. 

 Podemos usar também ervas e temperos como: camomila, erva – doce e hortelã. 

Use elementos que tiver disponível em casa, desde que sejam conhecidos dos 

participantes da brincadeira e possam ser reconhecidos pelo cheiro característico. 

Agora a brincadeira começa, basta vendar um dos participantes usando um tecido e 

oferecer a ele os potinhos para que adivinhe, apenas usando o olfato do que é o cheiro 

que está sentindo. 

Vence quem tiver o maior número de acertos. 

                            

  portaldoprofessor.mec.gov.br                                                      blog descomplica /ensina os 5 sentidos brincadeiras 

Ainda com o objetivo de perceber a importância do uso do olfato, que tal continuar a 

brincadeira? Agora a criança de os olhos vendados, tenta perceber quem é o membro 

da família apenas cheirando a pessoa. Não vale tocar ou ouvir a voz dos participantes. 

Encerre o dia desenhando os membros da família, observe as características de cada 

um, dê nomes às partes do corpo e capriche nos detalhes como a cor das roupas e até 

mesmo o ambiente em que estão ou gostariam de estar nesse momento. Vale também 

escrever os nomes dos membros da família, sempre com o apoio de um adulto.  Guarde 

seu desenho e leve para a escola no retorno das aulas presenciais. 
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2º Dia 

Hora da História: A história de hoje é “A casa feita de sonho”, vamos assistir no Canal 

do Varal de Histórias no Youtube através do link abaixo: 

 

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

 

História Escrita 

Leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um ninho e doce como o mel, 

assim imaginei desde pequeno a minha casa… 

Mais tarde, quando me encontrei só no mundo, como não tinha dinheiro, resolvi 

construí-la com as próprias mãos. Fiz primeiro a minha casa de papel, que é um material 

barato. 

E assim que ficou pronta, vieram todos os ventos da Terra e levaram a minha casa de 

papel, leve como uma pluma…Fiquei sem casa, mas não desisti. E fiz a minha casa à 

beira-mar, com areia da praia, que é um material barato. 

Mal estava pronta, vieram todas as marés do mundo e levaram a minha casa de areia, 

alta como uma torre… 

Deu-me vontade de desistir, mas eu precisava de uma casa, e sobretudo não podia 

abandonar o meu sonho. 

https://www.youtube.com/watch?v=CzbWBAPvZxc
https://www.youtube.com/watch?v=CzbWBAPvZxc
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E resolvi fazer a minha casa de madeira, que é um material barato. Cortei-a dos bosques, 

com as próprias mãos! 

Ficou linda!… Escondida entre a folhagem… 

Mas ainda mal a tinha acabado, vieram todos os fogos do céu e queimaram a minha 

casa de madeira, quente como um ninho… Chorei sobre as cinzas, como se chora uma 

pessoa querida que morreu. 

Mas, mesmo assim, não desisti. E resolvi fazer a minha casa de açúcar… Mas o açúcar 

não é um material barato! Pois não… Mas eu precisava de uma casa, e sobretudo, não 

podia abandonar o meu sonho. 

Trabalhei, lutei, passei fome, para juntar o açúcar suficiente… 

E quando a minha casa estava pronta — eram de açúcar as paredes, o chão, o tecto, os 

móveis, as portas e as janelas — vieram todos os bichos da Terra e devoraram a minha 

casa de açúcar, doce como o mel… 

Fiquei sem casa. E desisti de construí-la com as próprias mãos… 

Perguntam-me onde moro… Onde moro eu? Sei lá!… Vou pelo mundo, aqui, além, no 

bosque, à beira-mar… perguntam-me se não tenho casa…Tenho, sim! Eu podia lá 

abandonar o meu sonho!… 

Resolvi imaginá-la. Num sítio onde não chega o vento, nem o mar, nem o fogo, nem os 

bichos da Terra. 

Fiz a minha casa com o meu próprio sonho. Ficou linda! 

Leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um ninho e doce como o 

mel… 

Adaptação Ricardo Alberty, A casa feita de sonho, Melhoramentos de Portugal, 1991 

  

Atividade 

Hoje iremos trabalhar o PALADAR fazendo a atividade PROVAS DE SABORES 

Uma das melhores formas de identificar os diversos sabores e treinar o paladar é 

simplesmente provando. Para essa atividade vamos precisar de copos, alimentos 

diversos cortados e vendas para cobrir os olhos. 

Para começar é só juntar toda a família em uma grande roda, ao centro coloque uma 

mesa com diversas frutas cortadas em pequenos copos, selecione também alguns 

alimentos com sabores diferentes (sal, limão, açúcar, chocolate) e para terminar 

prepare copinhos de gelatina de diversos sabores. 
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Tudo pronto!!!!! Agora uma pessoa de cada vez, com os olhos vendados deverá 

experimentar a mesma sequência de alimentos, e anotar o nome do que acredita está 

comendo. As crianças poderão pedir ajuda para um adulto na hora de registrar ou fazer 

o desenho.  

Ao final, quando todos já tiverem experimentados os alimentos, na roda irão apresentar 

seus registros e dizer quais dos alimentos mais gostou, quais as sensações que teve 

ao colocá-los na boca e por fim quem mais acertou os alimentos que estavam na mesa. 

Depois da conversa ainda é possível fazer um lanchinho, o que é uma boa ideia, 

assistindo o Quintal da Cultura 

PALADAR  

 

https://youtu.be/u6NqHeKTkYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u6NqHeKTkYM
https://youtu.be/u6NqHeKTkYM
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3º Dia 

Hora da História: A história de hoje é “O menino que amava sorrir”, vamos assistir no 

Canal do Varal de Histórias no Youtube através do link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AHKt9bgXOLY 

 

Resumo da história 

Através de poesias e rimas o autor conta a história de um menino que nasceu rindo e 

sempre sorria para a vida. 

 

Atividade: Jogos de adivinhação 

 Hoje vamos brincar de Mímica é simples, basta observar os movimentos realizados 

por alguém da  família e tentar adivinhar a ação que a pessoa está fazendo e imitar. 

Por exemplo: comer; chutar uma bola; pegar uma flor e sentir o perfume; pintar uma 

parede; escrever na lousa;  tocar um piano; ou, imitar animais. 

 Vocês podem fazer uma competição entre você e alguém da sua família para ver quem 

adivinha mais rápido. Vai ser bem divertido…Aproveite! 

https://www.youtube.com/watch?v=AHKt9bgXOLY
https://www.youtube.com/watch?v=AHKt9bgXOLY
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https://doutormatematico.blogspot.com/2016/09/atividades-ludicas-brincadeiras-para.html 

  

4º Dia  

Hora da História: A história de hoje é “A rainha das cores”, vamos assistir no Canal do 

Varal de Histórias no Youtube através do link abaixo: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqRrAR-8JQE 

https://doutormatematico.blogspot.com/2016/09/atividades-ludicas-brincadeiras-para.html
https://www.youtube.com/watch?v=DqRrAR-8JQE
https://www.youtube.com/watch?v=DqRrAR-8JQE
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Resumo da história 

Um conto onde as cores são as protagonistas para nos apresentar o mundo através da 

arte e das emoções. Esta é a história de uma rainha que vive num mundo de cores, é a 

história do Azul, do Vermelho, do Amarelo e das demais cores, de uma vida em 

comunidade cheia de emoções, expectativas e relações. Cor, alegria, raiva, tristeza, 

ternura, ousadia são algumas das palavras que moram nesta história que nos convida 

a refletir através das cores e das emoções. 

 

Hora da Brincadeira: “ Que som é esse? ” 

A brincadeira é muito simples e funciona assim. Primeiro você usa um gravador (pode 

ser do celular) para gravar sons da rotina da sua casa. 

Exemplo: Sino, descarga, água na pia, panela de pressão, passarinho, cachorro latindo, 

liquidificador, etc… 

Viu a lista? Tem barulho de descarga, torneira aberta… Você escolhe o que gravar em 

função da realidade da sua casa. 

Depois você apresenta os sons para a criança e pede para ela identificar do que se trata. 

5º Dia 

Hora da História:  “ Pedro e o Lobo” é uma história infantil contada através da música 

composta por Sergei Prokofiev ,ele queria mostrar às crianças  a sonoridade dos 

instrumentos de uma orquestra, então  vamos escutar a versão através dessa Rádio 

Novela no Canal Quintal da Cultura no Youtube , basta abrir o link abaixo: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCiXLKEAUb8 

https://www.youtube.com/watch?v=RCiXLKEAUb8
https://www.youtube.com/watch?v=RCiXLKEAUb8
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Resumo da história 

“O Pedro vivia com o avô na sua casa, mais o gato, o pato e o passarinho. Eles eram 

amigos. O avô disse que o Pedro não podia ir para a floresta porque andava lá um lobo 

à solta e era muito perigoso. ... Depois apareceu o lobo e o Pedro ficou de boca aberta 

mas, foi buscar rápido uma corda ao quintal do avô". 

De modo geral, conseguimos um melhor aprendizado com estímulos que são feitos a 

partir dos nossos cinco sentidos: olfato, paladar, tato e visão. Sobretudo, quando mais 

de um é trabalhado na mesma situação. 

A audição e a visão são os sentidos mais naturalmente desenvolvidos, principalmente 

em crianças na fase escolar. Porém, não é complicado incentivar o estímulo de todos 

eles com atividades sensoriais que podem ser criadas a partir de objetos do dia a dia. 

Colaborando nesse processo de aprendizado e descoberta de maneira simples e 

divertida. 

 

 

Veja a seguir ideias de atividades sensoriais para educação infantil e seus benefícios. 

A importância dos cinco sentidos 

Principalmente para as crianças, as atividades sensoriais 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 como se fossem uma “esponja”. 

Por isso, as brincadeiras sensoriais são tão importantes na infância, especialmente nos 

primeiros anos de vida. É indicado que sejam realizadas 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. 

Algumas atividades ou melhor brincadeiras sensoriais sugestões: 

 

Se você não sabe o que são jogos sensoriais confira a seguir algumas opções de 

brincadeiras que podem ser feitas com materiais corriqueiros, facilmente encontrados 

na sua casa, e que irão estimular os sentidos das crianças: 

 

 

     

 

Brincadeiras com gelatina e massinha de 

modelar ajudam na familiarização com texturas, 

além de auxiliar no desenvolvimento da 

coordenação motora. 

 

 

 

Fonte da imagem: https://br.depositphotos.com/stock-photos/gelatina-colorida.html 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/gelatina-colorida.html
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    Bacias cheias de água podem ser 

utilizadas para aguçar a imaginação dos 

pequenos. Coloque objetos na água e 

adivinhe com a criança quais irão flutuar ou 

afundar. Brincar com a temperatura da 

água também ajuda a exercitar os sentidos. 

Lembre-se de ajustar a temperatura da 

água para que não fique muito quente (ou 

fria demais). 

 

 

 

 
Fonte da imagem: http://naescola.eduqa.me/atividades/atividade-musical-explorando-sons-com-agua-na-educacao-infantil/ 

 

  As caixas sensoriais são ótimas para os 

pequenos brincarem e descobrirem novas 

texturas. Vale colocar pedacinhos de pano, 

arroz, areia e outros grãos para tornar a 

brincadeira ainda mais divertida. 
Faça modificações no ambiente, como 

deixar as luzes mais baixas e contar uma 

história de maneira diferente e curiosa. 
 

 
Fonte da imagem: http://desafiosdoaee.blogspot.com/2013/10/caixa-tatil-ou-caixa-surpresa-excelente.html     

 

Brincar com diferentes sons também é uma 

boa maneira de estimular a audição de 

forma divertida: coloque os sons da 

natureza, de animais ou outros que a 

imaginação permitir;  

 

 

 

 

 

 

 

Fo9nte da imagem: https://psicologiaacessivel.net/2016/03/14/garrafas-sensoriais-veja-como-fazer/ 

 

 

 

 

 

 

http://naescola.eduqa.me/atividades/atividade-musical-explorando-sons-com-agua-na-educacao-infantil/
http://desafiosdoaee.blogspot.com/2013/10/caixa-tatil-ou-caixa-surpresa-excelente.html
https://psicologiaacessivel.net/2016/03/14/garrafas-sensoriais-veja-como-fazer/
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A seguir listamos alguns materiais fáceis que podem ser utilizados para as  

criações das atividades sensoriais de forma simples e prática: 

● Água e gelo 

● Gelatina 

● Massinha de modelar 

● Livros coloridos e de diferentes texturas 

● Areia 

● Grãos como arroz, feijão e macarrão (pode ser parafuso, de letrinhas, bichinhos, 

etc.) 

● Bexiga 

● As atividades sensoriais para crianças realizadas em casa ajudam a criar um 

ambiente de conforto e descontração, auxiliando ainda mais nesses momentos de 

descobertas. Além de colaborarem no fortalecimento do vínculo entre os pais e os 

filhos 

●  

fonte : www.omo.com › se-sujar-faz-bem › aprender-brincando 

 

 

 

 

https://www.omo.com/br/se-sujar-faz-bem/aprender-brincando/atividades-sensoriais-para-criancas-usando-os-cinco-sentidos.html
https://www.omo.com/br/se-sujar-faz-bem/aprender-brincando/atividades-sensoriais-para-criancas-usando-os-cinco-sentidos.html
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Recadinho das Professoras: 

Você já acessou a página da nossa escola no Facebook? Ainda não? Então é só procurar por 

EMEB Santo Dias e pedir para ser adicionada (o). 

https://www.facebook.com/emeb.santodias.3/about 

 

Toda semana temos novidades como fotinhos enviadas pelas famílias, comunicados, 

sugestões de leitura e muito mais! 

Um abraço e até a semana que vem! 
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