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EMEB SANTO DIAS DA SILVA 

 

Dando continuidade ao trabalho realizado na última semana, onde pudemos 

experimentar o sabor dos alimentos, sentir o cheiro e a textura, observar formatos e 

transformações, e ouvir sons, como o das músicas utilizadas, liquidificador no preparo 

do suco, nessa semana, iremos abordar o tema dos cinco sentidos, afinal os sentidos 

são a nossa porta de entrada para nos relacionarmos com o mundo e para nos 

conhecermos. 

 

TEMÁTICA 4° SEMANA: OS CINCO SENTIDOS 

           

Os seres humanos têm cinco sentidos que nos possibilitam uma percepção 

melhor do ambiente em que estamos inseridos, reconhecendo tudo que está ao nosso 

redor, identificando se algo oferece ou não perigo à nossa sobrevivência. São eles:  

● Audição (ouvidos) 

● Olfato (nariz) 

● Tato (pele) 

● Paladar (boca) 

● Visão (olhos) 

A visão nos permite reconhecer pessoas, objetos, formas, cores e muito mais. Por 

meio do tato, pegamos um objeto, sentimos como é sua textura, temperatura, etc. O 

paladar garante que percebamos os diferentes sabores e se o alimento está 

estragado, assegurando nossa saúde. O olfato permite que as partículas dispersas 

no ar sejam captadas e levadas ao cérebro, reconhecendo os diferentes 

odores/cheiros. Pela audição captamos os sons diversos, que podem nos alertar e 

proteger de perigos (ruídos, choro, buzinas, animais), podem nos alegrar, acalmar ou 

emocionar (risada, músicas, voz de uma pessoa querida, sons da natureza). 
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Para que o nosso corpo receba estímulos ou sensações, necessitamos dos 5 

sentidos. Através dele que reagimos: no frio procuramos nos aquecer, no calor 

buscamos um refresco, diante do perigo, corremos, etc. 

Trabalhar com os cinco sentidos é autoconhecimento, se preparar para 

diversas situações, pois ao sentir, captamos informações e as processamos, isso 

formará nossos gostos e preferências. 

 

OBJETIVOS 

● Identificar e nomear as partes do corpo responsáveis pelos 5 sentidos; 

● Reconhecer a importância de cada um deles para o nosso corpo; 

● Estimular a percepção e função dos sentidos de maneira lúdica.  

 

OBJETIVOS SEGUNDO A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) 

O EU, O OUTRO E O NÓS: 

- Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

- Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

CORPO GESTOS E MOVIMENTOS: 

- Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos. 

- Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 

- Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante 

brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 
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- Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

- Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), 

utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: 

- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea) de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 

- Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1° DIA - VISÃO 

1 - Assistam ao vídeo a seguir para apresentar o tema dessa semana às crianças: 

https://youtu.be/z-Y4UaMWbMk 

2 - Vejam a contação da história “O gato Xadrez” da autora Isa Mara Lando no link: 

https://youtu.be/h0h3XTJmysM 

(CONSULTE ABAIXO) 

3 - Converse com a criança, sobre quais dos 5 sentidos ela usou? Que cores ela viu? 

4 -  Sugestões de brincadeiras que estimulam a Visão: 

● Gatinho Colorido 1, 2, 3: A brincadeira consiste em um participante dizer a 

frase "Gatinho colorido 1, 2, 3" e escolher uma cor: por exemplo: Gatinho 

colorido 1, 2, 3, azul… e os outros participantes, no caso as crianças e demais 

adultos que quiserem brincar deverão encontrar e tocar em alguma coisa que 

tenha a cor azul… 

https://youtu.be/z-Y4UaMWbMk
https://youtu.be/h0h3XTJmysM
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Observação: tome cuidado para não escolher objetos que quebrem ou que estrague 

porque a criança em sua empolgação acaba não percebendo esses detalhes, cabe 

ao adulto organizar o espaço mais adequado e a disponibilização de objetos que 

estejam ao alcance da criança).  No decorrer da brincadeira vá escolhendo outros 

participantes para ser o Gatinho colorido. Na medida do possível, tentem escolher 

todas as cores apresentadas na história. Essa brincadeira, além de desenvolver a 

visão, estimula a aprendizagem das cores, percepção dos objetos, localização 

espacial. 

● Brincadeira do Espelho: Leve a criança para a frente de um espelho. Pergunte 

a ela: o que você vê? Qual dos 5 sentidos que você está usando? Façam 

caretas, imitem pessoas da família, animais, depois tentem identificar todos os 

sentidos utilizados durante a brincadeira. 

 

● Brincadeira Mestre e discípulo: Um de vocês será o mestre e os outros serão 

os discípulos. Quando quiser, troque as funções (quem era o mestre será o 

discípulo e um do discípulo será o mestre). A regra básica é ter que imitar 

gestos o mais parecido possível, desenvolvendo a percepção e observação. 

Quem for o mestre pode fazer movimentos variados (andar/marchar, bater 

palmas, imitar animais, fazer ginástica ou passos de dança). 

 

2° DIA - AUDIÇÃO 

Que som é esse?  

1 - Vamos aguçar a audição das crianças disponibilizando sons de objetos e 

fenômenos diversos. Para tal atividade prepare um ambiente confortável, tranquilo e 

agradável.  

Oriente as crianças a fazerem silêncio para ouvirem os diferentes sons 

disponibilizados no link abaixo e tentem descobrir qual é o som. Dê tempo para que 

a criança possa descobrir. 

Essa atividade também pode ser feita, utilizando objetos que vocês tenham em casa, 

por exemplo: apito, relógio, porta se fechando, campainha, salto alto de um sapato, 

etc.   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be 

2 - Sugestão de atividade de artes: Telefone com fio de barbante e copos 

descartáveis. 

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be
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Você vai precisar de poucos materiais, todos fáceis de encontrar. São eles: dois copos 

plásticos (pode ser também de papel ou latas), barbante, fita crepe, e o que você 

quiser para decorar (tinta guache, canetinha, cola colorida, adesivos coloridos, etc) e 

um objeto pontiagudo como uma tesoura ou faca de ponta fina. Ah, e não se esqueça 

de usar a imaginação!   

Como fazer um telefone de copos? 

São só três passos para concluir o telefone de barbante, olha só: Faça um furinho no 

fundo de cada copo. Como é necessário lidar com um objeto pontiagudo, 

recomendamos que você mesma faça isso, para a segurança dos pequenos; passe 

uma ponta do barbante pelo furinho de um dos copos, de fora pra dentro. Dê dois nós 

na extremidade, para ter certeza de que ele não sairá de lá. Um pedacinho de fita 

crepe pode ajudar a ficar ainda mais firme. Repita no outro lado do barbante. 

Como brincar com o telefone de barbante? 

A única regra é: o barbante sempre deve estar bem esticado. Isso garante que as 

vibrações sonoras viagem pelo barbante e cheguem ao outro lado. 

Agora é só se divertir emitindo sons pelo seu telefone para que a criança identifique-

os do outro lado. 

Instruções da atividade também disponíveis no link: https://youtu.be/PArIr5GtEvQ 

 

3° DIA - OLFATO 

Cheiro de quê? 

1 - Vamos explorar o sentido do olfato de forma divertida?  Providencie materiais com 

cheiros diversos: frutas variadas (banana, laranja, limão, goiaba...) canela, alho, 

cebola, perfume, sabonete, shampoo, flor, pó de café, entre outros.  

Sente-se com a criança, coloque uma venda nos olhos dela e vá passando os 

materiais para que identifique o cheiro. 

Para finalizar vocês podem conversar sobre a importância desse nosso sentido que 

nos alerta dos perigos (cheiro de fumaça, de alimento estragado) e que também 

podem nos proporcionar agradáveis sensações: cheiro de perfume, de flores, de 

comida gostosa.  

https://youtu.be/PArIr5GtEvQ
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2 - Escutem a música Emoções (link a seguir: https://youtu.be/pBCUkNuCrM e depois 

façam um desenho sobre essa canção. 

3 - Sugestão de Experiência: prepare duas gelatinas de sabores diferentes sem que 

a criança veja. Quando estiver pronta, peça para a criança experimentar com os olhos 

fechados e nariz tapado. Em seguida, peça para a criança tentar adivinhar os sabores 

da gelatina que comeu. Provavelmente ela não saberá responder, porque assim como 

quando estamos gripados ou resfriados, fica mais difícil sentir o sabor dos alimentos. 

Mas por que será que isso acontece? Veja a resposta: 

https://youtu.be/E4OM80OY1gc e https://youtu.be/YjrkOgG5-dI 

 

4° DIA - TATO 

1 - Sugestão de brincadeira: “Caixa surpresa”. 

Selecione alguns objetos/alimentos (escova de dentes, colher, esponja de louça ou 

de banho, milho de pipoca, frutas, legumes, meias, etc.) e coloque em uma caixa de 

papelão ou um saco de tecido (o importante é que a criança não consiga ver o que 

tem dentro). Faça um furo na caixa para que a criança possa tocar o objeto sem vê-

lo, e para que tente adivinhá-lo. Vá oferecendo um de cada vez e pergunte a ela:  Qual 

é o objeto? Se a criança não souber, pergunte o que ela está sentindo? Se é macio 

ou áspero, grande pequeno… dê dicas como: usamos isso na cozinha ou no banheiro, 

é de comer…. 

Veja um exemplo no link: https://youtu.be/fxsm1zgjOIQ 

2 – Após a brincadeira converse com a criança: o que ela sentiu? Qual a sensação 

teve ao tocar os objetos? Quais dos cinco sentidos usou para tentar adivinhar o que 

tinha na caixa/saco surpresa? 

3 – Disponibilize papel para que a criança possa desenhar os objetos que brincou. 

4 - Para finalizar esse dia de aprendizagem sobre o Tato, sugerimos um momento 

especial para toda a família: "Círculo de massagem".  

Segue uma sugestão abaixo, mas vocês também podem criar seus próprios 

movimentos ao som de uma música instrumental tranquila: 

https://youtu.be/qBnxpS1yrRk 

 

 

https://youtu.be/pBCUkNuCrIM
https://youtu.be/E4OM80OY1gc
https://youtu.be/YjrkOgG5-dI
https://youtu.be/fxsm1zgjOIQ
https://youtu.be/qBnxpS1yrRk
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5° DIA - PALADAR 

Que sabor tem? 

1 - Assistam à contação da história: "Qual o sabor da Lua?": 

https://youtu.be/tcN4NqLNumM. Em seguida, tentem imaginar em quais alimentos os 

bichinhos da história pensaram ao comer um pedacinho da lua.  Façam um desenho 

desses alimentos. Pergunte para a criança em qual comida ela pensaria se pudesse 

dar uma mordida na lua. 

2 - Sugestão de brincadeira:  "Tem gosto do quê? " 

Para isso, separe em potinhos alguns alimentos, como: limão, açúcar, sal, pedaços 

de frutas, sucos, chás, leite (se não tiver esses, pode ser outros. A criança deverá 

estar com os olhos vendados e um adulto pede para a criança abrir a boca e lhe 

oferece os alimentos, a criança deverá adivinhar quais são estes alimentos.  

Após a brincadeira, vocês podem conversar sobre qual alimento a criança gostou 

mais, qual ela não gostou e porquê. 

3 - E para terminar essa semana de uma maneira diferente, convidamos vocês para 

realizarem o: "Circuito das Sensações". 

Para terem uma ideia de como montar esse circuito, segue um link: 

https://youtu.be/nO79XnKQN2g 

Agora, vamos propor um circuito usando os cinco sentidos que aprendemos durante 

essa semana. Esse circuito consiste em um caminho que a criança vai percorrer e 

descobrir o que ela está sentindo e para cada etapa ela usará um sentido diferente: 

tato, olfato, paladar, audição e visão. A atividade deve ser realizada com a utilização 

de um tecido que dê para tampar os olhos da criança.  

Faça o caminho com ela para que não se machuque (é importante acompanhá-la 

durante o percurso, pois ela estará com os olhos fechados). Vá orientado o que ela 

https://youtu.be/tcN4NqLNumM
https://youtu.be/nO79XnKQN2g
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deve fazer e vá perguntando: o que você sente? Qual o órgão do sentido está usando 

em cada parte do circuito? 

Vamos lá! 

Prepare o local que será realizada a atividade, pode ser um cômodo ou um corredor.  

● Para o TATO, você poderá colocar um prato com gelo, outro com água morna, 

gelatina, etc. Peça para a criança colocar as mãos ou os pés para sentir e 

tentar adivinhar. 

● Para o OLFATO: perfume, café, sabonete, uma peça de roupa que tenha o 

cheiro do papai ou da mamãe. Peça para ela cheirar e tentar adivinhar. 

● Para o PALADAR: disponibilize alguns alimentos que você tenha em casa, se 

possível com texturas diferentes (por exemplo: banana amassada, limão, 

amendoim, brócolis, sorvete, suco, etc). Com uma colher, coloque um pouco 

de cada alimento na boca da criança para que ela experimente e tente 

adivinhar. 

● Para a AUDIÇÃO: uma panela com uma colher, duas tampas de panela ou de 

embalagens, chocalho, buzina, caixinha de fósforo ou de palito de dentes, 

caixinha de música, alguém assobiando, etc. Ajude a criança a pegar os 

objetos e fazer o som ou o adulto faz o som para que a criança ouça e tente 

adivinhar. 

● Para a VISÃO:  acenda um abajur ou uma lanterna na frente da criança e 

pergunte para ela se a criança se ela enxergou alguma coisa.  

Agora, retire a venda e refaça o circuito com a criança de olhos abertos. Apesar 

de repetir o circuito, as sensações que ela terá serão diferentes, pois estará 

utilizando a visão. 

RELEMBRANDO AS APRENDIZAGENS DA SEMANA 

Ouçam a música: "Os Sentidos": 

https://www.bing.com/videos/search?q=musica+da+eliana+5+sentidos&docid= 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=musica+da+eliana+5+sentidos&docid=607993933711150461&mid=69BB9D4013599E09EB9069BB9D4013599E09EB90&view=detail&FORM=VIRE
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Conversem sobre o que aprenderam durante essa semana. Peça para que ela vá 

relembrando as atividades que fizeram juntos. Deixe que ela relate sem interferir e se 

ela tiver dificuldade, vá dando pistas para que ela busque em suas lembranças 

(memória). Proponha, se a criança se sentir à vontade, alguma forma de registro 

sobre como foi essa semana de aprendizagem: você pode gravar um vídeo ou áudio, 

pode fazer um desenho, colagem ou pintura com tinta. 

Curiosidades sobre os 5 sentidos:  

https://pt.wikihow.com/Aperfei%C3%A7oar-os-Seus-Cinco-Sentidos 

 

Recadinho das Professoras: 

Estamos nos empenhando para 

propor atividades lúdicas, diferentes e 

prazerosas para que as crianças 

tenham momentos especiais de 

aprendizagem em família. Vocês 

podem enviar por e-mail ou WhatsApp 

vídeos, fotos de desenhos ou de 

alguma das atividades realizadas. 

Ficaremos muito felizes em saber de 

vocês como está sendo viverem 

essas experiências!  

Curta nossa página no Facebook: EMEB SANTO DIAS 

 

https://www.facebook.com/pages/category/School/EMEB-SANTO-DIAS-

103907811310777/ 

 

 

 

 

https://pt.wikihow.com/Aperfei%C3%A7oar-os-Seus-Cinco-Sentidos
https://www.facebook.com/pages/category/School/EMEB-SANTO-DIAS-103907811310777/
https://www.facebook.com/pages/category/School/EMEB-SANTO-DIAS-103907811310777/
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Andressa Miranda Pilar 

Eliane Brambilla Gonçalves 

Kátia Cássia dos Santos 

Monica Limeira dos Santos 

Rose Marina Fonseca Lander 

Suzi Daniela Prates de Almeida 

  

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Fernanda Cristina Mota Vellado Passos 

  

DIREÇÃO 

Luciene de Souza Figueiredo Ferreira da Silva 
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