
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

As crianças aprendem o tempo todo, mesmo aquilo que para você é só rotina, para a 

criança é um momento de aprender. Podemos aproveitar até os momentos mais simples do 

dia a dia para conversar, brincar, ler, explorar e estimular a curiosidade das crianças, para 

que elas cresçam curiosas e motivadas para criar um mundo melhor! 

E para ajudá-los nessa missão, nós iremos trabalhar o tema “Planeta das 

Experiências” em que as crianças terão a oportunidade de fazer diversos experimentos onde 

poderão aprender se divertindo. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA:19/10/2020 SEMANA: 8 
 

PROFESSOR: Alaíde, Alessandra, Alexandra, Elisângela, Maria Ines e Renata TURMA: 
MAT A/B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF04) 

   Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

  Aguçar os sentidos, estimular a concentração e construção do pensamento. Estimular a 

oralidade. Conhecer os cinco sentidos e a função de cada um deles. 



 

 

ATIVIDADE 1 

2ª FEIRA 

VÍDEO: CORPO HUMANO – 5 SENTIDOS 

 

Assista o vídeo no link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo 

 

DURAÇÃO: 30 Minutos 
RECURSOS: TV com Wi-Fi, tablet, celular ou computador 
 

DESENVOLVIMENTO 

Antes de assistir ao vídeo, aponte para o nariz, ouvido, olhos, língua e dedos da criança, peça 

para que pronuncie o nome de cada uma dessas partes, e em seguida pergunte se ela sabe para que 

servem? Ouça atentamente as suas respostas, mas não diga se o que ela disse está correto ou não. 

Explique que para saber se ela acertou, vocês irão pesquisar, pois toda vez que precisamos ter 

certeza de algo, temos que procurar as respostas em livros, sites de pesquisa na internet ou em 

vídeos explicativos. Assim proponha que assistam ao vídeo acima. 

 Prepare o ambiente para que esse momento seja agradável e aconchegante, deixe que a 

criança assista sem interrupções, e ao terminar de assistir pergunte se ela acertou ou errou as suas 

respostas. Ajude-a nessa conclusão explicando por meio de exemplos que utilizem os 5 sentidos: 

(Tato, paladar, audição, visão e olfato). Pode ser oferecendo algo para ela cheirar, tocar, ouvir ou 

mesmo experimentar. Em seguida repita o nome de cada sentido para que ela tome conhecimento 

e aprenda a finalidade de cada um deles. 

Para finalizar mostre as imagens das figuras abaixo e peça para que ela leve com o dedinho 

cada desenho ao órgão do sentido correspondente.  

Observação: Essa atividade pode ser feita pelo celular ou computador, pois a criança pode 

utilizar a própria tela para indicar a resposta, porém se tiverem como imprimir podem pedir que 

liguem com um lápis.  

Como devolutiva, comentem conosco nos grupos de WhatsApp ou Classroom como foi o 

desempenho das crianças nessa atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo


 

 

 


