
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTIMULAÇÃO SENSORIAL 

Na Gira Mundo acreditamos que as crianças estão abertas 
ao conhecimento e com pleno potencial para o processo de 
aprendizagem. O desenvolvimento infantil para acontecer de 
forma integrada englobando o físico, o social, o emocional e 
o cognitivo tem como marco inicial os cinco sentidos (tato, 
visão, olfato, paladar e audição). 

Segundo Piaget, as crianças precisam explorar, experienciar 
e receber feedback, usando seus sentidos para aprender 
através de experiências práticas. 

O estímulo sensorial é de fundamental importância para o 
processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil, uma 
vez que, permite a formação de uma rede gigantesca de 
sinapses. Quanto mais extensas e complexas essas redes, 
maior a capacidade que o indivíduo terá para interagir com 
o meio de forma criativa e inovadora diante dos desafios 
que surgem.  

A estimulação sensorial está presente nas atividades desde 
o berçário até o 1º Ano do Fundamental, favorecendo as 
nossas crianças o desenvolvimento pleno de suas 
potencialidades. 

Atenciosamente,  
Lígia Cysne Mendes 

Psicóloga 
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