
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: OLIVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 20/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Danielle, Elisangela, Gilmara, Ines, Janaina, Maria 
Conceição, Meire, Patrícia e Zilda   

TURMA:BII 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU O OUTRO E NÓS” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO02) DEMONSTRAR IMAGEM POSITIVA DE 
SI E CONFIANÇA EM SUA CAPACIDADE PARA ENFRENTAR DIFICULDADES E 
DESAFIOS. 

BERÇARIO II 
 

TERÇA-FEIRA 
TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS  

 

PALADAR 

O paladar é um importante sentido 
do corpo humano que nos permite 
reconhecer os sabores, além de 
sentir a textura dos alimentos 
ingeridos. A língua é o principal órgão 
desse sentido e é capaz de 
diferenciar entre os gostos doce, 

salgado, amargo, azedo.  
Desde muito cedo, a boca é a 
primeira fonte de prazer do seu filho. 
Você já ouviu falar que “Comer é um 
dos prazeres da Vida”. Quando 
comemos nosso cérebro libera 
substâncias químicas de prazer, e 
por esse motivo nos sentimos bem. 
Conseguir controlar esse prazer e 
muito importante. "Crianças 
pequenas costumam agir por 

impulsividade. Isso é comum e é da natureza delas. E parte da solução para o controle 
desses impulsos vem durante o seu desenvolvimento na primeira infância, com o 
entendimento das noções de autodisciplina. É nessa fase da vida também, que elas 
podem aprender o autocontrole, valor a ser ensinado pelos pais. Esses valores serão 
fundamentais para a qualidade dos relacionamentos que essa criança terá ao longo da 
vida e ajudará elas a lidarem melhor com os desafios que aparecerem.  
Vamos fazer uma experiência para explorar esse sentido! 



 

 

ATIVIDADE: teste do autocontrole com “chocolate”  

 

 

Material: chocolate ou o alimento preferido da criança (bala, bolacha, doce, uma fruta) 

 
 

Vamos fazer uma experiência para testar quanto tempo a criança 

consegue se controlar e obedecer ao comando do adulto, resistindo e 

controlando o seu desejo, em comer aquilo que lhe traz prazer. O adulto 

deve deixar o alimento ao acesso da criança, deve falar para ela não 

comer até o adulto autorizar, o adulto se ausenta da presença da criança 

por um minuto ou mais e observa a reação da criança. O adulto, nesta 

atividade, observará se a criança consegue demonstrar sua capacidade 

de enfrentar os desafios, manter o seu autocontrole e obedeça a regras 

de comando. Ela resiste ao tempo de espera? Ela conseguiu esperar 

quanto tempo? Ela teve autocontrole e obedeceu ao comando de 

esperar? 

Nos conte a reação da criança ou se preferir faça um vídeo da 

experiência. 

 
Link: https://youtu.be/QcPWCisErhM ---- https://youtu.be/98WgTx3iMEQ  

 

Objetivo: que a criança consiga demonstrar sua capacidade de enfrentar os desafios, 

manter o seu autocontrole e obedeça a regras de comando. 
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