
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de 
Lourdes, Maria do Carmo /Claudia, Cristiana, Eliane 
e Milene.                                                                         

Data: 03/05/2021 
Turma: 

Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (AUDIÇÃO) 

Estratégia de aprendizagem:  

Durante essa semana trabalharemos “Os cinco sentidos”, iniciando com o sentido da audição, o 

órgão dos sentidos responsável pela audição é o nosso ouvido. 

 

Para iniciar a atividade de hoje, no primeiro momento assistam ao vídeo com a criança “Patati 

Patatá – Os sentidos”. Em seguida converse com ela identificando cada um dos sentidos e seus 

órgãos correspondentes. Após a conversa separe alguns objetos sonoros e os “esconda” em um 

pote, caixa, sacola plástica, ou o que tiver em casa, peça para que a criança sem ver pegue um 

objeto e o manuseie descobrindo qual é somente pelo som emitido pronunciando seu nome. Ao 

final da brincadeira escolha um objeto e uma música de preferência da criança e cantem produzindo 

som com o objeto para acompanhar a música. 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs 

 
  

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professores: Reinaldo, Gilmar, Silvia, Carolina Q., 
Eliana, Elaine, Caroline F. e Ilma. 

 
Data: 03/05/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campos de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA: PERCEPÇÃO AUDITIVA 

 
A percepção auditiva poderia ser definida como a capacidade para receber e interpretar 

informações que chegam aos ouvidos através das ondas de frequência transmitidas pelo ar ou 
outros meios. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Que som é esse? 

Pegue objetos do cotidiano da criança e façam sons variados com esses objetos, por exemplo 

utilizando folha de papel, sacolinha plástica, bater colheres, bater copos, abrir porta da geladeira, 

abrir torneira, ligar televisão, telefone tocando dentre outros sons que puderem fazer. Lembrando 

que a criança terá que fechar os olhos ou virar de costas, só então faça algum som com pelo menos 

05 objetos diferentes, a criança terá que adivinhar. Não se esqueça de registrar e encaminhar para 

nós. 

 

 

 

  

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 


