
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

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

 
Data: 06/05/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campos de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós 
 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (visão) 

 

Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão e é por meio desse sentido que 

temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. 

 

Estratégias de aprendizagem: 

Na sequência das atividades, hoje separe algumas revistas, jornais ou apresentar alguns objetos 

para que a criança perceba que com os olhos podemos ver as flores, os animais, as pessoas, os 

lugares, os objetos, enfim, tudo ao nosso redor. 

Sugestão de brincadeiras: Cabra-cega: Em um lugar que seja seguro, um dos participantes, de 

olhos vendados, procura adivinhar e agarrar os outros. Aquele que for agarrado, passará a ficar 

com os olhos vendados.  

Confecção de um binóculo de rolinhos de papel higiênico, utilizando rolinhos de papel higiênico, fita 

crepe, adesiva ou cola e barbante. Após pronto, você pode deixar que a criança pinte ou enfeite e 

em seguida estimule ela a olhar ao seu redor utilizando o binóculo e dizer o que está vendo com 

ele. 

 

 

  

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: 06/05/2021 

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: 

Envolve a recepção de estímulos sonoros através da audição. Nesta percepção identificam-se 

algumas habilidades com a detecção de som sensação sonora. 

No primeiro momento, a criança irá escolher a música de sua preferência. Podendo ser ouvida 

através do celular, rádio ou até mesmo cantada. Ao cantar a música utilize alguns instrumentos 

improvisados, exemplo um chocalho utilizando garrafa pet ou potes de iogurte com alguns grãos 

dentro tais como: arroz, feijão, alpiste, milho etc., e tampa a garrafa ou pote de iogurte.  

Ao acompanhar a música com o manuseio do instrumento improvisado a criança perceberá o som, 

de acordo a música que está sendo tocada. Incentive a criança a explorar esse momento, através 

da música. 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 


