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Olá, famílias! 

Essa semana iremos ajudar os pequenos a estimularem e explorarem seus 5 sentidos, de 

forma divertida.  

E para começar … 

Em um cômodo aconchegante da casa, convide a criança para assistirem juntos ao vídeo 

descrito abaixo. Em seguida converse com a criança sobre a importância de cada um dos 5 

sentidos. 

https://youtu.be/cv1vjkJSTTU  

 

Compartilhe conosco, fotos e vídeo desse momento. 

 

 

https://youtu.be/cv1vjkJSTTU
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Olá Família! 

Os sentidos corporais são refletidos e intensificados no corpo humano a cada dia que passa, desde o 
momento do nascimento. Cada um desses são responsáveis por algo, o paladar para sentir gostos, sabores 

e sensações, o olfato para sentir cheiros e odores, a visão para enxergar e ver tudo a nossa volta, o tato 
para perceber texturas, estados e superfícies ao serem tocadas, e a audição, que é responsável por ouvir 

barulhos, sons e ruídos.  

Ao nosso redor tudo emite algum barulho, seja ele baixo ou alto, e percebemos isso com quase tudo que 
nos cerca. Dentro de casa ouvimos o barulho da TV, do chuveiro, dos instrumentos musicais, o som da 

água que cai da torneira, algum objeto que transmite algo que podemos escutar, e muitos outros. A 
natureza também é repleta de barulhos, como o vento, as folhas balançando, a água de cachoeiras, praias 

e rios, e não podemos esquecer dos animais e que cada um faz um som diferente para assim, serem 
reconhecidos. 

Para nossa atividade, primeiramente iremos ver um vídeo com bastante atenção. Após vê-lo junto a 
criança, explique para ela que sua audição vem de seu ouvido, para melhor entendimento peça para ela 
passar a mão em sua orelha e senti-la. Em seguida separe um objeto que tenha um dos lados fechados, 
papéis e materiais que você tenha em casa para decorar da maneira que quiser e dois “palitinhos”,  com 

seu filho ou filha faça um tambor caseiro. Depois de pronto só tocar e ver o som que ele faz! 

Link do vídeo: https://youtu.be/sWiXkscCKR8 

 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco. 

 

https://youtu.be/sWiXkscCKR8

