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Cinco Sentidos. 

Engana-se quem pensa que, para cuidar de uma criança, basta alimentá-la, higienizá-la e fazer 

com que durma. Estimular os sentidos da criança é uma tarefa muito importante nos primeiros 

anos de vida. As crianças usam os cinco sentidos para absorver informações, reagir ao ambiente 

externo, alimentar-se, buscar conforto e criar vínculos com os adultos. Ao nascer, o toque e o 

olfato já estão completamente desenvolvidos. Mas o sentido da visão, por exemplo, ainda leva 

alguns meses para estar totalmente formado. Nesse período, é muito comum os pais terem a 

impressão que as crianças estão crescendo muito rápido. Isso se dá porque o desenvolvimento 

dos cinco sentidos ocorre em guinadas! A criança aprende muito em pouco tempo e quando os 

adultos se dão conta, já estão aprendendo a sentar, a apontar, a falar e a caminhar. Sendo assim, 

essa semana as atividades foram elaboradas com cada um dos cinco sentidos e hoje vamos 

começar com a audição.  

Atividade: Batucada. 

 

Material: Panelas, potes de plástico, colheres, tampas, colher de madeira, latas, apito, chocalho 

ou um instrumento musical. 

O objetivo é que a criança perceba que há vários sons diferente e entonações. Coloque todos os 

utensílios e instrumentos que conseguir ao redor da criança e deixe que ela manipule livremente. 

Em seguida coordene a brincadeira, mostrando para a criança que cada objeto tem um som 

diferente, exemplo: A colher de madeira com panela de alumínio ou pote de plástico tem sons 

diferenciados e assim continue mostrando todos os outros. Siga o ritmo chamando atenção da 

criança para a brincadeira e se divirtam. Nos envie fotos e vídeos da atividade.  
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