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Olá, tudo bem com vocês? 

 

Hoje estaremos finalizamos o tema “Os cinco sentidos”, e falaremos da “Audição”, que é tão 

importante para nós, principalmente para podermos realizar nossas tarefas, porque é através dela 

que podemos escutar os sons reproduzidos ao nosso redor, quanto aos sons emitidos pelo nosso 

corpo. Pensando nisso, preparamos uma atividade que as crianças irão adorar. Vamos 

começar? 

Vamos começar? 

Hoje iremos sugerir três formas para realizarem nossa atividade, que será uma brincadeira. 

Primeira: são objetos que tenham em casa e que consiga reproduzir sons variados (folha de 

papel, chocalho, zíper, apito, o próprio corpo, etc); segunda usar nosso corpo para emitir sons 

como palmas e assobio e terceira será um link com sons de fenômeno da natureza (estará 

disponibilizado abaixo da descrição). Para as duas primeiras atividades, a criança deverá fechar 

ou vendar os olhos e adivinhar o som que o responsável irá realizar e para a terceira coloque o 

vídeo e peça para criança adivinhar o som que ela está ouvindo. Essa atividade fará com que 

eles possam expressar descobertas, emoções, dúvidas e opiniões. Não se esqueçam de 

registrar esse momento através de fotos e vídeos e nos enviar. 

 

Segue o link da música: https://youtu.be/rua5QSGvjVI 
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Projeto Leitura 

O projeto leitura trata-se de um momento muito importante, pois ao ler/ouvir para a criança 

faz com que desperte o interesse pela leitura, assim contribuindo também para o 

desenvolvimento da oralidade, faz de conta, atenção, memorização e estimula à imaginação e 

amplia seu conhecimento de mundo. A interação com a criança, também é muito importante para 

seu desenvolvimento. 

  Em um lugar bem gostoso coloque o vídeo para curtirem juntos, pois o projeto leitura 

sugere essa semana o vídeo “Panda e o tesouro dos cinco sentidos”, leêm/assistam e conversem 

sobre o que acharam, o que aconteceu, estimulando assim com que a criança possa expressar 

seus sentimentos, opiniões, dúvidas, hipótese e descobertas ao relatar a história. 

 

Abaixo segue o link da história: https://youtu.be/Xl4uZvaVTfE 
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