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O SENTIDO DA VISÃO 

A visão é um dos sentidos mais essenciais para a grande maioria dos seres vivos. Ora, o olho é 
um órgão complexo e com alto grau de desenvolvimento, fundamental para perceber tudo o que 
está à nossa volta. Para ter ideia, as células com maior metabolismo de todo o nosso organismo 
estão justamente no sistema ocular. 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 Brinquedos da criança 
 Cesto ou bacia 

Agora misture todos os brinquedos dentro do cesto (ou bacia) e peça que a criança feche os 
olhos com as mãozinhas. 

Pegue um brinquedo do cesto e peça que ela diga que brinquedo você pegou. 

Depois, com os olhos descobertos, pegue outro brinquedo e peça que ela diga o nome do 
brinquedo. 

Assim, explique a importância da visão e como devemos ter cuidado com a nossa visão. 

No vídeo abaixo, as tias Heloísa e Samila mostram como realizar esta atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=21Yx9i-nJA8 

Registre esta atividade e compartilhe com as professoras!! 
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  Atividades 

Brincar de acertar o balde 

Estratégia: 

Usando sua criatividade e imaginação vamos brincar com toda família de acertar o alvo. A família 
irá disponibilizar para a criança baldes conforme a figura, pode ser balde de vários tamanho ou objetos 
disponível desde que a criança possa tentar acertar o alvo. 

Em seguida pedir para criança tentar acertar o alvo com bolinhas, pode ser bolinhas de meias, 
bolinhas de papel ou objeto disponível que a criança possa tentar acertar o alvo. 

 

 

 

 


