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Projeto: “São tantas emoções...” 

 

 

 

 
 

 Sugestões de Atividades:  
*A família pode realizar uma atividade a cada dia da semana ou reagrupá-las de acordo com suas possibilidades de tempo e 
aplicação. 

 

Ação 1 

(proposta para 3ª 

feira) 

Videoaula - História: O monstro das cores 

Ouvir a história e imitar algumas expressões: de alegria, medo, choro etc. 

 

 
 

Ação 2 

(proposta para 4ª 

feira) 

Vamos usar a sacola sensorial!  

Qual sensação temos quando pisamos nas folhas secas caídas no chão? 

Vamos recolher as folhas secas do chão e colocar dentro da sacola? 

Colocar as folhas secas dentro de uma caixa, entrar na caixa e pisar nas folhas; amassar as 

folhas com as mãos.  

 

 

 

O objetivo desta semana é: 

⮚ desenvolver a autonomia através das brincadeiras lúdicas. 

Outras habilidades trabalhadas: 

✔ Estímulos para desenvolvimento dos sentimentos. 

✔ Expressões orofaciais. 

✔ Coordenação visomotora. 

✔ Criatividade. 

✔ Ampliação do vocabulário. 



 

 
 
 
 
 
 

Ação 3 

(proposta para 5ª 

feira) 

   Vamos brincar de macarrão colorido!   

  Para essa brincadeira você vai precisar de: 

 Macarrão espaguete 

 Corante alimentício nas cores primárias 
 

 Colocar água numa panela, acrescentar umas gotinhas de corante e deixar ferver. 
 

 Colocar o macarrão para cozinhar; quando a massa estiver cozida, é só colocar para 
escorrer e reservar. 

 

 Repetir o mesmo processo com as outras duas cores. 

 
Agora é só brincar! Deixe seu filho livre para experimentar várias sensações e inúmeras 

possibilidades de aprendizagens. 

 

          



 

 
Ação 4 

(proposta para 6ª 

feira) 

Videoaula - Aula de Educação Física 

Após esta deliciosa aula de E. Física, que tal movimentar o corpinho e imitar diferentes 

expressões assistindo ao vídeo abaixo?! 

https://youtu.be/wKaMB1g0XZY 

 
 
 

OBS.: As atividades sugeridas são uma orientação à família para que esta promova a estimulação necessária e correta à criança, 
considerando-se as características do desenvolvimento dessa faixa etária. 

 

Em caso de dúvida sobre como estimular seu(sua) filho(a), FAÇA CONTATO COM A GENTE! 

https://youtu.be/wKaMB1g0XZY
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