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Atividade: Conhecendo um dos cinco sentidos: “A 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. Ele capta a imagem e envia para o cérebro, para que este faça o 

reconhecimento e interpretação. Proporciona-nos a capacidade de visualizar objetos e pessoas. 

Materiais necessários: rolo de papel higiênico, tinta guache, papel que você tiver disponível, fita 

adesiva, cola, tesoura. 

Como realizar a atividade: Vamos confeccionar um binóculo com rolo de papel higiênico, para 

isso precisamos de um rolinho de papel higiênico ou dois para quem tiver mais. 

 Primeiramente vamos pintar os rolos com tinta guache, ou se preferir pode encapar com o papel 

que você tiver disponível. Depois para quem tiver um rolo só, vai precisar cortar no meio e colar 

as metades junto e quem tiver dois não precisa cortar ao meio e vai colar os dois rolos juntos e 

assim teremos nosso binóculo. 

Enrole um pedaço de fita adesiva e cole os dois rolos de papel higiênico.  

Corte um pedaço de papel que seja longo o suficiente para envolver os dois rolos de papel 
higiênico se vocês forem encapar. Dessa maneira os manterão juntos. Enrole firmemente o 
pedaço de papel em torno dos rolos e prenda as pontas com fita. Depois escolha uma das janelas 
ou portas de sua casa e vamos olhar pelo binóculo e observar tudo que estiver enxergando. 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Compartilhem conosco uma foto ou um vídeo/áudio falando o que enxergaram através do 

binóculo. 

 


