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Projeto: ‘’Para 

fazer no chão’’. 



Objetivo geral:  Fazer com que os bebês descubram seus movimentos e 

sentidos, através do tato, paladar, olfato, força e equilíbrio do seu corpo. As 

educadoras estimularam e proporcionaram atividades e momentos agradáveis  

para todos os bebês , respeitando o tempo de cada um, trabalhando sempre 

no seu “ eu e o outro”. 

 

Objetivos específicos:  

• Observar e registrar o desenvolvimento de cada bebê; 

• Favorecer a observação, a exploração do espaço e/ou objetos; 

• Propor atividades nas quais os alunos sejam desafiados a explorar; 

• Desenvolver progressivamente as habilidades dentro das atividades e 

estímulos diários; 

• Proporcionar que futuramente tenham registrados todos seus primeiros 

passos ao desenvolvimento; 

• Estimular o desenvolvimento psicomotor, emocional, social e cognitivo 

individualmente; 

• Estimular de forma significativa os bebês a fim de desenvolver os cinco 

sentidos. 



Tato e paladar 

 

Através da atividade com água e frutas, as crianças sentiram 

sabores, temperaturas e texturas. 

 

Heitor, quis provar o limão, fez caretas ao sentir seu 

sabor azedo. 

 

Luiza adorou comer a laranja, sorria e ficava alegre. 

 

Willian provou o limão e sentiu o sabor de azedo e o 

gosto da laranja. 



Atividade do Palito 

 

 

 

Arthur demonstrou curiosidade em puxar os 

palitos grudados no chão com as fitas 

coloridas. 



          Explorando a       

Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

Neste dia a exploração foi com a natureza. Novas  

texturas como folhas secas, galhos, pedras e barro. 

 

Com a exploração as crianças experimentam, 

constroem, sentem e inventam. 



Estimulação para o 

engatinhar  

Ao engatinhar, o bebê desenvolve grupos musculares 

importantes das mãos, dos braços, dos ombros, além de 

fortalecer ligamentos, necessários para o aprimoramento 

de habilidades motoras finas. 



     Sensações 

 

 

O objetivo da atividade é proporcionar aos pequenos um 

contato com diversas formas de exploração de materiais, por 

meio da observação, da troca com os colegas. Usar objetos 

variados e materiais como areia, massinha, entre outros, 

desperta essa percepção sensorial.  



Trabalhamos com as sensações, neste dia utilizamos a 

beterraba como objeto de nossa atividade. 

As crianças pintaram, observaram e experimentaram. 

Todos ficaram muito curiosos. 

 

 

  

Atividades sensoriais são dinâmicas que, além de 

divertidas, estimulam os diferentes sentidos: olfato, 

paladar, audição, tato e visão. Com as crianças, estas 

brincadeiras desenvolvem mais do que habilidades 

físicas, mas também a criatividade, a capacidade de 

raciocínio e a coordenação motora. 

Atividade com beterraba 



      Atividade com farinha 

Esta atividade sensorial desenvolve a coordenação 

motora e a criatividade. Além de explorar relações 

de causa e efeito e ainda explorar o ambiente pela 

ação e observação, manipular, experimentar e fazer 

descobertas. 

 

Foi um momento de muita diversão, as crianças 

exploraram a farinha e se lambuzaram. 



Batuque de panelas 

As crianças podem bater panelas para descobrir diferentes sons 

e assim estimular a audição. Batucar em panelas, latas e vasilhas 

também auxilia no desenvolvimento da coordenação e do ritmo. 

 

Batuque, diversão e troca de afeto 

 

Explorar músicas e sons também pode ser uma oportunidade 

para trabalhar habilidades socioemocionais com as crianças. 

 



        Exploração com frutas e terra 



Estimulação com plástico bolha 

O plástico bolha estimula o tato, convidando 

a criança a uma experiência através dos sentidos. 

 

Objetivos: estimulo sensorial, percepção corporal, 

estratégias de locomoção. 

 

Estimular a percepção visual; despertar o gosto pela 

arte. 



Sentindo as folhas 



Experimentando macarrão 

 

 

Degustar diversos tipos de frutas, 

verduras e legumes através de 

atividades lúdicas, atraentes e 

educativas. 

 

Esta atividade proporcionou para 

as crianças momentos de 

exploração, degustação e 

conhecimento.  
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