05 brincadeiras simples
para se fazer em casa
Vivências sensoriais para
pequenos a partir de 06 meses

POR OFICINAS VERDEROSA

o que são vivências sensoriais?
São momentos criados com o intuito de estimular a consciência sensorial
e corporal. Momentos onde a criança possa entender até onde seu corpo
vai, como se movimenta e sente.

e no que elas ajudam?
Com elas ajudamos o bebê a desenvolver algumas capacidades
essenciais no seu desenvolvimento:
.capacidade sensorial: refere-se ao desenvolvimentos dos sentidos.
.capacidade psicomotora: são responsáveis pelo aprendizado de novos
movimentos e aprimoramento de outros.
.capacidade social: ajudam no estabelecimento de relações com outras
pessoas e conhecimento de normas sociais.
.capacidade cognitiva: relacionada ao desenvolvimento da memória,
atenção, criatividade, etc.
.capacidade afetiva: levam o bebê a se expressar de modo espontâneo,
aliviará tensões, criará autonomia e confiança nele mesmo e na família,
fortalecendo vínculos.

o importante nessas atividades!
A maioria das atividades abaixo são brincadeiras que sujam. Assim, antes
escolha o momento e espaço ideal para a brincadeira... Isso é
extremamente importante para que a criança se envolva e tenha um
experiência potente e válida.
Vista um roupa confortável em você e no bebê e permita-se! Tente deixar o
não de fora da brincadeira e brinque, também. Você dando a referência e o
aval de que essa bagunça é permitida, o bebê não terá dúvidas de entrar de
corpo e alma. Lembre-se: você é a maior referência.
Duas dicas!
.Faça a "sujeira" de acordo com seu espaço. Pouco espaço, pouco material. ;)
.Lugares azulejados e de vidro são mais fáceis de limpar.

Antes de inicicar quero dar
as duas dicas mais importantes!

NUNCA, NUNCA E NUNCA
force a criança colocar a mão!
Encontre o melhor momento,
apenas comece se estiver no
momento e espaço certo!

macarrão
colorido
nível de sujeira
média
*depende da quantidade
que disponibilizar

Vale!
Utilizar essa receita para
refeições também.

macarrão colorido
O que precisa
. macarrão
. corante alimentício das cores que preferir
. saquinhos para dividir as porções na hora
do tingimento (essa é a melhor forma que encotramos)
Modo de preparo
. prepare o macarrão espaguete
(não a necessidade de óleo e sal)
. pegue a porção que quer tingir e coloque no saquinho
. acrescente o corante e mexa até que esteja tinjido por inteiro
Como brincar
. coloque o macarrão em uma forma/bacia
. deixe que explorem livremente: pegar e comer
. para aqueles que ainda não sentam sozinho ajude-os
no manuseio e trabalhe com pontos chave do corpo: barriga, pé e mão.
Para maiores de 02 anos
. brinque com os sabores perguntando: "Esse macarrão azul
tem gosto de que? Hum, o meu tem gosto de céu!".
Abra a porta do imaginário.
Dicas
. o espaguete é o mais fácil de tingir, mas vale
brincar com formatos de macarrão diferente.
. corante líquido é mais fácil de pegar no macarrão.
. as manchas no corpo saem facilmente com água morna
e uma leve fricção com uma fraldinha. Da roupa: depende do tecido.

tinta
comestível
í

nível de sujeira
alta
*depende da quantidade
que disponibilizar

não vale!
podar a brincadeira: escolha
um lugar que deixará vocês
brincar sem se preocupar com
a sujeira.

tinta comestível
O que precisa
. 01 xic. amido de milho
. corante alimentício na cor preferida
. 1/2 xic. água quente
. 01 xíc. de água fria
Modo de preparo
. em um pote coloque o amido de milho
. coloque o corante
. acrescente agua fria até dissolver
. dê o ponto da tinta com a água quente
como brincar
. forre o espaço escolhido com papel ou tecido (algo que possa
ser pintado)
. dê em pequenas quantidades e experimente com ele:
mostre o que ele pode fazer com aquilo.
. deixe-o te pintar! (isso é muito importante
para construção de confiança)
Dicas
. a mudança de ordem das temperaturas
de águas implica na textura da tinta. Brinque com isso!
. use somente duas cores quando quiser
trabalhar gestos e movimento livres
. use mais cores quando quiser
trabalhar composições com cores
. você pode usar o box do banheiro para essa brincadeira

massinha
caseira
í

nível de sujeira
média
*depende da
quantidade que
disponibilizar

vale!
Fazer de várias cores e
consistências diferentes.

massinha caseira
O que precisa
. 01 xícara de farinha
. 03 col. de sopa de óleo de cozinha
. 02 col. de sopa de corante alimentício
. 02 dedos de água
Modo de preparo
. misture os ingrediente na ordem acima
Como brincar
para bebês até 02 anos:
.prepare a massinha previamente em uma consistência mais mole,
para que o bebês possa manipular com facilidade.
. Faça mais de uma cor.
. estimule a manipulação encostando a massa em partes do corpo,
uma de cada vez e dizendo onde irá encostar.
Observe suas reações e estabeleça contato visual a todo momento.
para maiores:
. durante o preparo e apresentação dos ingredientes questione sobre
temperaturas, texturas, cores, aromas...estimule a observação
. estimule a manipulação com as mãos. Caso haja repulsa,
apresente a colher, mas de o exemplo em colocar a mão
sem cobrar a mesma atitude.
. nunca coloque a mão da criança sem a permissão dela!
Dicas
. você poderá utilizar no lugar do corante açafrão,
para cor amarela; urucum para laranja.
. para maior durabilidade coloque sal para ajudar na conservação
da massinha (01 col. de sopa) e armazene a massinha em um
pote/saco fechado.
Ela deve durar uns 10 dias.

luz, sombra e cores
í

nível de sujeira
baixa

vale!
mostre o caminho da
brincadeira e deixe a criança
te guiar duante a brincadeira.

luz, sombra e cores
O que precisa
. lanterna
. objetos variados (com os quais possa
projetar sombras bacanas, como escorredor de macarrão)
. papeis celofane colorido ou objetos trasnlúcidos coloridos
(para projetar cores)
. cobertas para cabaninha
. se tiver luz colorida giratória a brincadeira fica ainda mais
bacana!
como brincar
. em um local de luz baixa
para bebês até 06 meses:
. acendemos a lanterna, com ou sem o papel celofane
preso nela, e com a certeza de que ele tenha visto a luz
mexa devagar para lugares onde possa ver com facilidade.
. você pode contar uma história ou ir nomeada as os objetos
iluminados.
para maiores:
. pode deixá-los manipular uma lanterna pequena te
acompanhando na brincadeira
. utilize o papel celofane como uma cortina entre vocês e
deixe-o iluminar
. brinque com os formatos dos objetos escolhidos e com a
cabaninha
Dicas
. essa é uma brincadeira que pode ser levada para qualquer
lugar do planeta. Então ter uma pequena lanterna na bolsa
é diversão e distração em qualquer lugar.

bacia com água

nível de sujeira
baixa

importante!
nunca deixe a criança
desacompanhada nesta
brincadeira

bacia com água
O que precisa
. bacia
. objetos variados (com os quais possa brincar na água)
. água
como brincar
Se ainda não sentar
. apoie ele deitado com pouca água
. brinque de respingar em corpo
. cante e mostre seu corpo
para menores de 02 anos
. mostre o que acontece quando ela bate a mão e os pés na água
. acompanhe suas batidas com barulhos
para os maiores
. brinque com coisas que afundam e flutuam
. e brincar livre

Apresentação das Oficinas VerdeRosa
A VerdeRosa é um projeto voltado para a infância e seu
desenvolvimento junto à família.
Podemos levar:
:: Vivências de arte livre para bebês e crianças
:: Recreação Infantil que respeita o tempo e espaço da criança
:: Brinquedos artesanais e educativos

Sou Cynthia Martins Arcangelo, sou mãe de dois meninos,
artista plástica, arte-educadora e criadora dos projetos
Oficinas Verderosa e Dasmuamba. Pós-graduada em Ensino
da Arte. Desenvovle e ministra treinamentos, vivências e
consultoria para fim de aproximar crianças e adultos da
natureza e da arte livre.
Projetos já realizados:
• Construção de projetos e vivência em arte livre para família
com o projeto DasMuamba;
• Ações de arte livre no CEU Tiquatira com alunos de EMEI e
EMEF instituídas no mesmo polo, em 2014;
• Participação na Semana do Brincar de 2015 no Parque
Piqueri, com atividades brincantes para o
público presente;
• Workshops com vivências na “Semana do Brincar” de 2016,
no Piqueri e Casa da Borboleta;
• Organização do “Dia da Família” com Oficina e peça teatral
coletiva com alunos da EMEI Quintino Bocaiuva, em 2017;
• Grupo de discussão no Museu da Casa Brasileira, em 2017,
sobre “Criança e Natureza”;
• Oficina de Pintura Livre para Bebês: Gestos e Movimentos
no Sesc Osasco, em Março de 2018

Poderá falar conosco por aqui
whats/telefone: 1196091.4149
facebook: @oficinasverderosa
Instagram: oficinasverderosa
email: oficinasverderosa@gmail.com
site: oficinasverderosa.com

