
 

TERÇA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“OS CINCO SENTIDOS” 

 

Os órgãos dos sentidos são responsáveis por nossa percepção do ambiente em que 

estamos.  

Por meio deles conseguimos sentir o sabor, o cheiro, bem como observar e apalpar 

objetos, além de tantas outras ações que nos ajudam a perceber o mundo ao nosso redor.  

Para compreender melhor como os órgãos do sentido atuam em nosso corpo e como eles 

favorecem nossa percepção no dia a dia, é importante conhecer cada um deles. 

 

*imagem retirada de https://www.brasil247.com/geral/so-cinco-sentidos-nao-eles-sao-muitos-mais acesso em 21/8/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE  25/10 à 29/10/21 

SEMANA: 
32 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL  E MARIA JEANE SILVA BARROS. 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS. 



 

ATIVIDADE: os cinco sentidos. 

Objetivo: estimular a audição. 

AUDIÇÃO 

O órgão do sentido responsável por nossa audição é o ouvido. Com ele, conseguimos 

captar os sons que estão ao nosso redor. Podemos ouvir as pessoas conversando, música, 

os sons da natureza, ruídos, entre outros.  

Ele também é o responsável pelo nosso equilíbrio. Nossa orelha externa capta o som que 

vem de fora e, assim, podemos diferenciar os sons entre agudos e graves, fortes e fracos. 

Que som é esse? 

Pegue objetos que façam sons variados (folha de papel, chocalho, zíper, apito, batidas na 

mesa etc.), fale para a criança fechar os olhos e faça algum som.  

A criança tem que adivinhar! 

Depois, faça sons diferentes em sequência para a criança dizer quais foram e na ordem em 

que foram reproduzidos. Comece com dois sons e vá aumentando. Palmas e assobio 

também valem!  

Se preferir, pode utilizar o vídeo a seguir “Descobrindo os sons da natureza”: 

https://www.youtube.com/watch?v=KmllrAj36Os 

 

RECURSO: aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. 

Materiais como giz, folha de sulfite, lápis, canetinhas. 

https://www.youtube.com/watch?v=KmllrAj36Os

