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EMEEEIF MADRE CECÍLIA

EDUCAÇÃO INFANTIL
BRINCADEIRAS SENSORIAIS 

COM ESPONJAS
SEMANA 2



OBJETIVO
Brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança. Durante as

brincadeiras a criança aprende, cria, estimula movimentos corporais e

também sentidos. Nas atividades a seguir iremos estimular e trabalhar os

movimentos corporais, a percepção e atenção, a parte sensorial, o

movimento de coordenação motora fina e ampla, a apreensão, a oralidade,

o visual.



Os pais ou responsável irão cortar as esponjas de banho ou de

lavar louça em alguns pedaços (em cubos), encher uma vasilha

com água e a outra deixar vazia.

ATIVIDADE



1-)Oriente a criança a mergulhar os

pedaços das esponjas (3 a 5 pedaços)

dentro da vasilha com água, retirem,

apertem ela na mão, depois abram

soltando. Repita o procedimento.

2-)Peça que mergulhe novamente a

esponja dentro da vasilha com água,

apertem na mão e transfira a esponja para

outra vasilha vazia, faça isso com todos

os pedaços de esponja. Repita o

procedimento.



ESTRATÉGIA 2

1-)Oferecer à criança duas vasilhas, uma

com água e outra sem nada e os pedaços

de esponjas (2 pedaços). Deverá oferecer

à criança, os pedaços das esponjas

dentro da vasilha com água, retirar,

apertar a esponja dentro da outra vasilha

vazia. Ou seja, a criança terá que

transferir a água de uma vasilha para a

outra utilizando os pedaços de esponja.



1-) Oferecer à criança duas vasilhas (uma

com água e outra vazia) e pedaços de

esponjas. Orientar a criança a mergulhar os

pedaços das esponjas dentro da vasilha com

água, nesse momento a quantidade de

pedaços de esponja pode ser de 5 a 10.

2-) Orientar a criança a retirar, os pedaços

utilizando um pegador de macarrão, ou

também pode ser com uma colher de pau ou

de plástico para retirar um a um os pedaços e

fazer a contagem dos mesmos enquanto

transfere de uma vasilha com água para a

outra vazia.



SUGESTÕES
Caso a criança necessite de ajuda, ou incentivo, o responsável poderá

mergulhar a esponja na água, apertar e passar a esponja úmida/molhada

sobre a pele da mão da criança, pode ajudar colocando no meio da mão da

criança e auxiliar para que ela feche a mão com a esponja dentro, pode fazer

também passando a esponja sobre a pele do pé da criança. Caso não tenha

esponja em casa, poderá utilizar meias pequenas ou de tamanho infantil

(usada e limpa) para molhar e fazer os mesmos movimentos. Tirem muitas

fotos desses momentos, pois é uma brincadeira divertida e irá render muitos

sorrisos e caretas.
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