
 

 
Roteiro de Estudos Maternal I 

SEMANA 12   ( 27/07/20 – 31/07/20) - Profª. Renata Veloso 

 

 Maternal 1 

Dia 
27 

Dia 
28 

Dia 
29 

Dia 
30 

Dia 
31 

 Atividade 
Complementar 

 

EXPERIMENTOS 
SENSORIAIS 

Objetivo principal: 

Que a criança 
experimente, 

reconheça e nomeie as 

sensações através de 

estímulos: tátil e 
gustativo. Que esboce 
variadas reações dos 

estímulos recebidos e 
consiga diferenciá-las. 

Cada vez que oferecer 
um elemento para a 

criança experimentar 
as sensações, enfatize 

o sabor e preste 
atenção nas suas 

reações. Esta atividade 

será feita em três dias, 
para que as crianças 
não fiquem confusas 

com as informações. 

 

1o dia: doce, amargo, 
salgado e azedo 

(estímulo gustativo). 

Distribua em 4 
potinhos distintos os 

experimentos 

escolhidos e enfatize 
cada um deles 

(DOCE,AMARGO,SALGA
DO,AZEDO). Ofereça 

para degustação, 
lembrando que não é 

para alimentar a 
criança na atividade, 

deverá ser apenas um 
estímulo. Se ela se 

recusar a experimentar 
o elemento, não 

insista.Anote as frases 
que a criança esboçar 
quando experimentar 
os elementos, tire foto 

e passe para o email da 
professora. 

maternal1@interagir.c
om.br 

Atividade 
Complementar 

 

EXPERIMENTOS 
SENSORIAIS 

Objetivo principal: 

Que a criança 
experimente, 

reconheça e nomeie as 

sensações através de 

estímulos: tátil e 
gustativo. Que esboce 
variadas reações dos 

estímulos recebidos e 
consiga diferenciá-las. 

 

2o dia: quente e frio, 

molhado e seco 
(estímulo tátil – 

gustativo é opcional 
para o quente e frio). 

Para o experimento 
com elementos para o 
“SECO e MOLHADO”, 
use o borrifador e a 

toalha. Molhe a mão 
da criança com o 

borrifador e 

diga: “sua mão está 

molhada. Em seguida, 
seque-a com a toalha e 
diga: “agora sua mão 

está seca”. 

Siga a mesma 
metodologia para 

apresentar elementos  
QUENTE E FRIO. 

 

 

 

 

 

 

Atividade 
Complementar 

 
EXPERIMENTOS 

SENSORIAIS 

Objetivo principal: 

Que a criança 
experimente, 

reconheça e nomeie as 

sensações através de 

estímulos: tátil e 
gustativo. Que esboce 
variadas reações dos 

estímulos recebidos e 
consiga diferenciá-las  

 

3o dia: áspero, liso, 

macio, duro e mole 
(estímulo tátil). 

A gelatina, que será 
usada para a 

experimentação tátil 
do que é MOLE, em 
contraponto com o 

elemento DURO, pode 

ser “um lanche” que 
poderá ser degustado  

também. 

Outra opção seria a 

geleca/amoeba. 

Anote as frases que as 
crianças esboçarem 

quando 

experimentarem os 
elementos e passe 

para o email da 
professora. 

 

Com o experimento 
MACIO (algodão) e 
ÁSPERO (lixa), deixe 

que a criança passe a 
mão pelas superfícies, 

uma de cada vez, 

enfatizando suas 

características. Passe a 
mão da criança 

no algodão e diga: “O 
algodão é macio. O seu 

rostinho também é 
macio!”. – diga isso e 

passe a mão da criança 
no próprio rosto, para 

Atividade 
Complementar 

 
BRINCANDO COM 
GELO COLORIDO 

Objetivo principal: 

Promover estímulo 

tátil com a criança por 
meio da exploração, 

manuseio com o gelo. 

Provocar sensações e 

reações diversas com a 
criança através do 

estímulo tátil e 
gustativo. 

 

Prepare o suco um dia 
antes com as crianças 
e faça a degustação 

dos sabores com elas. 

Coloque o suco em 
forminhas de gelo para 

que as crianças vejam. 
Explique para elas que 

as forminhas vão 

ficar no congelador 
(freezer) e que o suco 

vai ficar geladinho.  

Retire as pedras de 
gelo, passe um 

pouquinho na língua 
delas. A ideia é que 

elas deslizem o gelo na 
mesa, com 

movimentos amplos, 
para que percebam a 

transformação do gelo 
em água. 

Deixe-as brincar e 
registre as reações. 

Pode passar numa 
folha de papel ou 

como preferir usando 
a criatividade.  

Enfatize que o gelo 
está frio, gelado e que 
conforme derrete fica 

molhado. 

Observe também as 
reações das crianças 
quando o gelo sumir 

(tiver virado água).   

 

Atividade 
Complementar 

 
MASSINHA E HISTÓRIA 

Objetivo principal: 

Que a criança perceba-
se como ser capaz de 

criar, pensar e 

produzir. Estimular a 

coordenação motora 
fina da criança, através 

de ações como: 
amassar, fazer bolinhas 

com a massa de 

modelar, valorizando 
cada produção 

realizada. 

Receita anexa. 

 

Fotografe a atividade 
mande para a escola ou 

para o email da 

professora. 

 

maternal1@interagir.c
om.br 

 

Anexo link para fixar o 
conteudo: 

 

maternal1@interagir.c
om.br 

 

 

 

 

 

E para complementar, 

que tal uma história 
que eu contei 

especialmente para 
meus alunos:  

https://www.youtub
e.com/watch?v=8A
SCacsLCEw&t=1s 

 

Incentive as crianças a 
contar novamente, 

criar os gatinhos com 
massinha e imitá-los. 
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Anexo link para fixar o 
conteudo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube
.com/watch?v=s1s
Wb2GF66Q&featur
e=youtu.be 

 

que sinta a pele macia, 
como o algodão. 
Depois passe a 

mão da criança na lixa, 
devagar para não 

machucá-la. Diga: 
“Essa lixa é áspera, não 

é macia como o 
algodão!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos aproveitar e 
fazer mais um 

experimento com o 
SAL em contato com o 

GELO conforme 
orientações no link 

abaixo: 

 

Registre o momento e 
envie para o email da 

professora 

maternal1@interagir.c
om.br 

 

 
 

 

 

 

 

ATIVIDADE ADAPTADA: CATAVENTO DO DIA 31/7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1sWb2GF66Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s1sWb2GF66Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s1sWb2GF66Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s1sWb2GF66Q&feature=youtu.be
mailto:maternal1@interagir.com.br
mailto:maternal1@interagir.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs
https://www.youtube.com/watch?v=OxehYYGWb3A
https://www.youtube.com/watch?v=SEXFpR3WCNA


 

 

 

 

 
 


