
 

 

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: 19/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: 5 SENTIDOS - VISÃO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

A visão é um dos órgãos dos sentidos, e é por meio desse sentido que temos a capacidade de 
enxergar tudo à nossa volta. No primeiro momento mostre a criança no espelho, faça 
questionamentos sobre o que ela vê (no seu rostinho), fale que com os OLHOS podemos enxergar 
tudo ao nosso redor. 

Para a atividade de hoje deixamos como sugestão confeccionar um binóculo em família (modelo 

abaixo), faça juntamente com a criança, utilizando somente dois rolinhos de papel higiênico e cola, 

poderá enfeitá-lo a sua preferência e utilizando os materiais que tenha disponível em casa. A 

criança descobrirá brincando a enxergar o que está perto ou o que está longe, a olhar, identificar 

as cores as formas, encontrar as pessoas e objetos. Depois de pronto, durante a brincadeira faça 

questionamentos para a criança, estimule-a descrever o que vê pela casa, em cima dos móveis, 

pendurado na parede, no quintal etc. 

 

 

 

 

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: Cassia, Vanessa, kenia, Noeli, Ana 
Claide, Kelly, Maria Luiza, Rosely, Elisete, Ana 
Caetano, Ana Paula, Rosangela Denis e Luane. 

 
Data: 19/05/2021 

Turma: 
Berçário II C e 
Berçário II D 

Campo de Experiência:  Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável com o filho (a), irá primeiro conversar com a criança que vocês vão brincar e que 

será necessário vendar os olhos da criança, você poderá vendar os seus olhos primeiro, como uma 

maneira de incentivar a criança e tentar evitar receios. Em seguida separe alguns materiais, como: 

algodão, palha de aço, tecidos, brinquedos e coloque dentro de uma caixa, peça para que a criança 

toque e pergunte a ela se é macio ou áspero?  

Pode usar também gelatina e gelo e perguntar qual é duro e mole? O grão de feijão e arroz, é 

grande ou pequeno? 

Observação: Caso a criança apresente receio em tocar em materiais de texturas diferentes, pode 

oferecer brinquedos que vocês tenham em casa com texturas diferentes.  

Encerre a atividade conversando com a criança sobre a importância do tato na nossa vida, diga 

também que o tato está em toda a pele do corpo e com ele podemos tocar e sentir, a temperatura 

e as formas dos objetos. 

 

 
 

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

foi o momento da atividade.    

 


