
BOLINHAS COLORIDAS 
DE ALEGRIA

Os pequenos se encantam pelas 
bacias cheias com bolinhas de 

muitas cores, que deslizam 
sobre suas mãos e pés. Bolinhas tão 
gostosas de mexer que até estouram 
quando se aperta com veracidade, 

proporcionando o contato com 
diferentes sensações. Uma 

experiência sensorial marcada pelo 
olhar investigativo e o brincar 

exploratório marcam o cenário de 
nossos exploradores mirins que 

vivenciam uma deliciosa tarde de 
novas descobertas.

"Cada criança é feita da matéria-prima do mundo, da circulação da vida, das circunstâncias 
históricas e sociais, mas ao mesmo tempo, feita de sonhos, movida por desejos e sentidos que 

descobre ou atribui à vida”.
Severino Antônio.



Mãos que tocam, que sentem, que apalpam, que 
reconhecem o objeto. Sensações que provocam a intenção 

do brincar, seja de pegar, rolar ou simplesmente apalpar. 
Descobrir e formular novas intenções, permeiam a ação 
dos meninos e meninas na brincadeira com as bolinhas 

coloridas que rolam pela imaginação.

TOCAR, SENTIR, MANUSEAR, VIVÊNCIAR...



Giovanna, se encanta pelas bolinhas que colorem seu olhar. Mostra com alegria uma bolinha 
vermelha, a qual escolheu com propriedade. Sente, pega, aperta e atenta esfarela com os 

dedos. A menina que mergulhou de corpo e alma nas suas experimentações é marcada por 
um sorriso doce, no qual, deixa a prova a beleza do brincar exploratório.

Olha, Pôh. A bolinha da 
Gigi é vermelha...
Giovana, 2 anos.



Rafael, em seu primeiro toque na bacia, experimenta a sensação de apalpar com 
cautela, observando a possibilidade de pegar com toda a mão as bolinhas coloridas. Aos 

poucos, se levanta, pega um punhadinho e aperta com toda força e atenção. 
Concentrado em sua busca, utiliza as duas mãos para por fim, amassar e desmanchar. 
Atua em silêncio e parece satisfeito ao descobrir, a sensação prazerosa de amassar e 

experimentar o aspecto das bolinhas entre a palma da mãos. 



Mergulhar as mãos ou até mesmo os PÉS, conhecer a textura escorregadia e gelada, apertar 
até esfarelar. Tudo era possível. O encantamento e a imaginação estavam à solta no brincar 

com as coloridas e divertidas bolinhas de gel, que exibem em suas experimentações a 
beleza de aprender brincando.

"A função primordial da criança é criar e explorar."
Ganghy Piorski



Explorar os sentidos, fez com que os pequenos buscassem por SENTIR de diversas formas. 
Em cada rostinho, um olhar marcante, pensativo, curioso, investigativo... Nossos 

descobridores, exploram com atenção e concentração. Atentos, formulam hipóteses, inovam 
diversas formas para se apropriar do objeto. Com vivências significativas, conseguem se ver 

diante de possibilidades imaginativas, na qual sua capacidade criativa é ampliada.


