
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data: 17/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS - PALADAR 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Trabalharemos essa semana com os “cincos 

sentidos” explorando os mais diversos estímulos 

como: Paladar, audição, visão, tato e olfato. Hoje 

falaremos sobre o “paladar”, um importante sentido do 

corpo humano que nos permite reconhecer os 

sabores, além de sentir a textura dos alimentos 

ingeridos. A língua que fica guardadinha dentro da 

BOCA é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os gostos doce, salgado, 

amargo, azedo/ácido. Dialogue com a criança, estimule-a identificar onde fica a boca e a língua. 

Vamos começar então? Que gostinho é esse?  

Para a atividade separe alguns alimentos que você tenha em casa para a criança degustar, 

incentivando a identificar os seus sabores (doce, azedo, amargo, salgado) e a fazer comparações, 

pode utilizar limão, sal, açúcar, frutas de sua preferência, legumes diversos, verduras, alimentos 

doces sugere-se gelatina, entre outros que achar interessante e tiver disponível em casa. Em 

seguida apresente esses alimentos e peça que a criança experimente cada um, em cada 

experimento uma descoberta, faça perguntas incentivando a curiosidade da criança, tais como: 

será que é doce, salgado, azedo ou amargo? Qual você mais gostou? Que sabor tem?  

 

 
 

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 11 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Luiza, Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, 
Luane, Noeli, Rosângela e Vanessa Aline. 

Data: 17/05/2021 Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas  

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS – VISÃO 

 
Estratégia de aprendizagem:  

Essa semana aprenderemos sobre: OS 5 SENTIDOS e nossa atividade de hoje será sobre a VISÃO. O 

sentido da visão está nos olhos, por meio dele podemos ver os animais, a natureza, nossa família, as cores, 

as formas e o tamanho dos objetos que estão a nossa volta. 

Iniciaremos assistindo com a criança a história: “Meus 5 sentidos”. Essa divertida história fala de alguns 

amiguinhos animais que exploram o mundo ao seu redor por meio dos cinco sentidos: olfato, visão, audição, 

paladar e tato. Na história que assistimos, a zebra quer brincar com sua amiga girafa, por isso, ela usa um 

binóculo para tentar ver onde sua amiga girafa está. Então, vamos construir um binóculo bem legal?  

Para isso, será preciso 2 rolos de papel higiênico e cola. Use sua criatividade, pinte e decore o binóculo 

como quiser e com os materiais que tiver disponível em casa. Depois é só brincar e observar tudo ao seu 

redor como a amiga zebra. Incentive a criança a olhar tudo ao seu redor, no quintal, na varanda ou dentro 

de casa e estimule a falar o que está vendo com seu incrível binóculo. 

 

Segue abaixo o link para acessar a história: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cv1vjkJSTTU 

  

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem procurar ela 

escrita na internet e realizar a leitura para a criança. 

  

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

momento da atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=cv1vjkJSTTU

