
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

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

 
Data: 04/05/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (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 e azedo. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Material necessário: Copos, água, leite, um pouco de sal, açúcar e gelo. 

Esta experiência é bem simples de ser realizada. Antes de iniciar converse explicando que existem 

diversos sabores, doce, salgado, amargo, entre outros. No primeiro copo adicione um pouco de 

água e peça para tomar. Já no segundo copo adicione uma pitada de sal e pergunte como ficou o 

sabor. No terceiro copo adicione açúcar e pergunte novamente o sabor. Se quiser, faça esta 

experiência com frutas, usando uma laranja e um limão. Por fim, aqueça um pouco o leite (apenas 

para deixar levemente morno) e peça para tomar. Conclua a experiência com um pouco de leite frio 

e pergunte qual é quente e qual é frio? 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

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

 
Data: 04/05/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS (PERCEPÇÃO AUDITIVA)  

  

Estratégia de aprendizagem: 

Para a atividade de hoje, será necessário no mínimo dois participantes.  

Peça para os participantes que se coloquem sentados, um de frente para o outro, com um objeto 

entre eles (o objeto deverá ficar no meio deles) que pode ser uma bolinha por exemplo. O mediador 

(aquele que vai solicitar os comandos), deverá ficar de costas para os participantes e ter em mãos 

um objeto que faça som (apito, chocalho, colheres, sino etc.). Diga aos participantes que você vai 

dar comandos como: mãos na cabeça, nos joelhos, barriga, mas se escutarem o som do objeto 

que você tem nas mãos, eles deverão ser rápidos, e pegar aquele que está entre eles. Vence quem 

for mais rápido e estiver atento ao som do objeto que está nas mãos do mediador. 

É importante que os participantes não vejam o momento em que o som do objeto será acionado 

 

 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 


