
 
 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Observando a turma do Infantil I, recém-chegada do berçário, e considerando que se trata de crianças em 

período de descobertas, o projeto a ser desenvolvido proporcionará possibilidades e experimentações 

diversas. O desenvolvimento das crianças neste período depende das oportunidades de aprendizagem 

oferecidas pelo mundo que a cerca. Oferecer diferentes materiais às crianças é uma maneira de ampliar 

sua capacidade de expressão e contemplar as inúmeras possibilidades que se apresentam diante das 

atividades que envolvem os sentidos. 

As atividades a serem desenvolvidas vão possibilitar um desenvolvimento amplo e prazeroso, para que as 

crianças possam ampliar a capacidade de explorar texturas. 

 

“Ser criança é acreditar que tudo é possível,  

É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco,  

É se tornar gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos,  

Ser criança é fazer amigos antes mesmo de saber o nome deles,  

É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar,  

Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias,  

Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. “ 

 

Gilberto dos Reis 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 Nessa faixa etária do Infantil I as crianças estão imersas no universo das imagens. Começam a perceber 

que podem utilizar papéis, telas e outros materiais oferecidos, provocando mudanças e produzindo algo 

para ser visto. O projeto parte do princípio que, por meio da exploração de diferentes materiais, as 

crianças ampliam a capacidade de experimentação e conhecimento do mundo. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Trabalhar a motricidade fina a partir da exploração de diferentes materiais e proporcionar o 

desenvolvimento dos sentidos por meio de atividades lúdicas e da experimentação. Os objetivos deste 
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projeto estão pautados nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, 

estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver a imaginação e criatividade; 

 Explorar diferentes materiais; 

 Estimular a percepção visual; 

 Perceber o tato. 

 

5. Técnicas a serem utilizadas no decorrer do projeto 

 Manuseio de algodão; 

 Manuseio de lã; 

 Manuseio de folhas; 

 Manuseio de areia colorida; 

 Amassar papel; 

 Desenho na lixa (exploração do material); 

 Desenho com carvão; 

 Pintura no plástico bolha (exploração do material); 

 Pintura com esponja; 

 Mistura com água e maisena/trigo; 

 Objetos na gelatina incolor (sem açúcar; será utilizado gelatina em folha); 

 Placas sensoriais (produzidas pela professora);  

 Contação de histórias com livros de diferentes texturas e formas; 

  Atividade com massinha de modelar. 

 

6. CULMINÂNCIA DO PROJETO 

 

              Confeccionar um álbum com as experiências para fins de portifolio e mural da escola.  

 

7. AVALIAÇÃO 



 
 

No decorrer das atividades serão observados o movimento motor, a concentração do aluno e o 

desenvolvimento tátil e visual.  A avaliação será feita durante toda a execução do projeto, de forma 

processual e contínua. Serão registradas pela professora as questões levantadas, o envolvimento das 

crianças e as manifestações de suas emoções. 
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