
 

 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS – PALADAR 

 
Atividade: Provas de Sabores 

Estratégia de aprendizagem: 

Esta semana trabalhamos atividades envolvendo o paladar, um dos nossos cinco 

sentidos. Uma das melhores formas de identificar os diversos sabores e treinar o paladar 

é simplesmente provando e experimentando e finalizaremos nossa semana degustando. 

Vamos precisar apenas de copos, alimentos diversos e vendas ou máscaras para cobrir 

os olhos das crianças, e assim, tentar desvendar os sabores. 

 

Que fruta é esta? 

1. Prepare frutas cortadas em pequenos pedaços; 

2. Permita que a criança experimente (com os olhos vendados); 

3. Peça para identificar a fruta que provou e se é doce, amarga, macia, dura, etc; 

4. No final faça uma salada de frutas com as crianças para o lanche! 

 

 

 

Observação: Não se 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 23 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 

Renata, Tereza, Francisca, Najara, Rosangela, 

Goreti, Luci Ana e Mirian.  

 

Data: 27/08/2021 

 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professoras: Adriana, Elisete, Juliana Fortunato e 
Irani / Cristiane Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, 

Valcicleide e Valdinéia.  
 

 
Data: 27/08/2021 

Turma: 
Berçário IC e 

Berçário ID 

Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 

 

Atividade: Parlenda do Saci e confecção do Saci com o carimbo das mãos. 

Estratégia de aprendizagem: 

Finalizaremos a semana com a leitura da parlenda “As peraltices do Saci”, apresentando as 

imagens para a criança, em seguida organize um local espaçoso em sua casa e realize a 

atividade do Saci utilizando o carimbo das mãos com tintas guache. Separe os seguintes 

materiais: papel sulfite e tinta guache da cor marrom ou preta, papel cartão da cor vermelha, ou 

giz de cera vermelho, cola e tesoura. 

Pinte a mão da criança com tinta guache marrom ou preta e carimbe na folha de papel sulfite com 

os dedos para baixo, deixe secar, em seguida corte um triângulo no papel cartão ou caso seja no 

papel sulfite pintar o triângulo da cor vermelha e dobre na ponta do gorro do Saci, Cole o triângulo 

vermelho em cima da mão da criança representando o gorro do Saci e finalize a atividade 

colocando olhos, nariz e boca como preferir no desenho e apresente para a criança. 

OBSERVAÇÃO: Caso não tenha os materiais citados, utilize a imaginação e criem juntos um saci 

utilizando os recursos disponíveis em casa. 

 
 

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

como foi o momento da atividade. 


