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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)       12/07/2021  a 16/07/2021 
 

 

TEMA: ÓRGÃOS DOS SENTIDOS. 

Olá queridos familiares nesta semana vamos conhecer os órgãos dos sentidos: tato, olfato, paladar, 

visão e audição. Separamos uma semana com muitas percepções e experiencias para o estímulo desses 

órgãos. Vamos lá? 

✓ Coloquem sempre o NOME da criança nas folhas de atividades. (se possível, em letra 

maiúscula). 

✓ Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no Facebook da 

escola (grupo privado de pais – Infantil III); 

✓ Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível 

ligar na escola (3236-4071) e agendar previamente a retirada desses materiais. 

✓ Estamos encerrando este primeiro semestre do ano letivo e precisamos da devolutiva das 

atividades.   

✓ As atividades podem ser devolvidas na escola de segunda à sexta-feira das 07h30 às 17h30. 

 

  DICAS DA SEMANA:      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Aproveitem esse tempo em família!! Bons Estudos!       



2 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde) 12/07/2021  a 16/07/2021 

 

ATIVIDADE 1:  OS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS. 

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

existentes e os órgãos relacionados são: 

• tato (pele); 

• visão (olhos); 

• audição (ouvido); 

• olfato (nariz); 

• paladar (boca). 

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 

Nesta semana vamos conhecer e aprender com cada um desses órgãos. Vamos lá? Para conhecer um pouco 

mais sobre a importância deles para o nosso corpo, separamos esse vídeo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk 

 

 

 

 

ÁREA: Ciências Naturais/ Língua Portuguesa     Eixo: Ser humano e qualidade de vida/Oralidade. 

OBJETIVO: Conhecimento do corpo / Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e 

ampliando repertório vocabular. 

CONTEÚDO: Órgãos do sentidos: Paladar e Olfato/ Ampliação de vocabulário. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk
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ATIVIDADE 2: SENTIDO DO PALADAR. 

Para sentirmos o gosto dos alimentos, utilizamos 

o paladar. A boca é o órgão utilizado para nos ajudar 

a perceber sabores doces, salgados, azedos e 

amargos. Conseguimos sentir o gosto dos 

alimentos porque nossa língua possui saliências 

gustatórias, que nos permitem identificar os diferentes tipos de sabores.  

 

ATIVIDADE 3: EXPERIMENTANDO ALIMENTOS. 

Nesta atividade, o desafio é oferecer alimentos diferenciados para a criança e observar a reação dela. 

Sugestão de alimentos:  ½ limão, uma colher de sal, uma colher de açúcar, achocolatado, iogurte, suco 

de frutas doces etc. Para que a brincadeira ainda fique mais divertida, faça a atividade com a criança de 

olhos vendados (sugestão de tapa-olhos no final da aula). Permita que a criança descubra os alimentos e 

peça para que identifique o sabor: doce, azedo, salgado, amargo. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: OLFATO –  

 

O órgão responsável pelo olfato é o nariz. Ele 

consegue captar o cheiro de alimentos, da natureza 

e de tudo mais por meio de células sensoriais que 

ficam na cavidade nasal, o que ajuda o nariz a captar 

os odores que estão no ambiente. 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/paladar.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/olfato.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-do-nariz.htm
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ATIVIDADE 5: SENTINDO OS DIFERENTES CHEIROS – PERCEPÇÕES OLFATIVAS. 

Nesta atividade a criança irá reconhecer os diferentes tipos de cheiros. Reserve alguns potinhos, algodão 

e escolha (sem a criança ver) alguns elementos que possuem um cheiro marcante como: perfumes, colônia 

ou um creme utilizado por vocês. É possível utilizar sucos de frutas, iogurte ou leite fermentado etc. 

Embebeda um pouco de algodão nesses itens e deixe no potinho. Em outros potinhos reserve temperos 

como: canela, cravo, orégano, pó de café, alho descascado etc. Após, misture os potinhos e peça para a 

criança sentir o cheiro e identificar os elementos. Vão nomeando juntos os elementos e as funções, 

exemplo: ORÉGANO é um tempero que usamos em alguns alimentos como a pizza, saladas etc. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro:  Tire uma foto do aluno realizando a experiencia e envie para o grupo do Facebook ou pelo 

Messenger da escola. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde) 12/07/2021  a 16/07/2021 

 

ÁREAS: Ciências Naturais / Artes              Eixo:  Ser humano e qualidade de vida 

OBJETIVO: Conhecimento do corpo /Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos/ferramentas no 

fazer artístico, criando novas possibilidades de uso. 

CONTEÚDO: Órgãos do sentido- Tato / Trabalho com caixa, tintas, colagens etc. 

 

ATIVIDADE 1: TATO. 

Com o tato conseguimos sentir a textura dos 

objetos, a temperatura, além de sensações de dor e de 

conforto. Se essas sensações proporcionadas pelo tato 

não existissem, não teríamos conhecimento sobre as 

sensações de dor ou de prazer e poderíamos nos machucar 

e não sentir. 

.  

ATIVIDADE 2: CAIXA SENSORIAL. 

Vamos brincar? Nessa atividade a criança terá que descobrir, por meio do tato, qual o objeto que está 

dentro da caixa sensorial. Conforme a criança vai tateando os objetos escondidos na caixa, ela terá que 

descobrir quais os objetos. O adulto poderá ajudar fornecendo algumas “pistas” sobre os objetos 

escolhidos. Mas o importante é a criança usar o sentido do tato para realizar essa descoberta. 

Para produzir essa caixa sensorial, vocês precisarão de: 

➢ Uma caixa de sapato e deixar que a criança a decore. (pode usar tintas ou colagens). Faça um 

buraco central na caixa (por onde a criança irá colocar às mãozinhas).  

➢ Objetos da casa (brinquedos, utensílios de plástico, pelúcias). 

Registro:  Tire uma foto da criança brincando com a caixa e envie para a escola (grupo do Infantil 3) ou 

pelo Messenger do Facebook. 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tato.htm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde) 12/07/2021  a 16/07/2021 

 

ÁREAS: Ciências Naturais/ Artes  Eixo:  Ser humano e qualidade de vida/Som e música. 

OBJETIVO: Conhecimento do corpo / Desenvolvimento da percepção auditiva e noções básicas dos 

elementos do som: intensidade (Forte/ Fraco) e altura (grave/agudo) 

CONTEÚDO: Órgãos do Sentido – Audição/ Brinquedos Sonoros e Elementos do som – intensidade. 

 

 

ATIVIDADE 1: SENTIDO DA 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. 

ATIVIDADE 2: CONSTRUÇÃO DE UM SUSSURROFONE – TELEFONE DE SUSSURRO.  

O Whispher Phone (telefone de sussurro) ou simplesmente “sussurrofone” é um instrumento que permite 

a captação individual da voz, a ampliação e o retorno desse som somente para quem o esteja utilizando. 

É possível ser construído artesanalmente com tubo de PVC que faz a vez de um telefone de “brinquedo” 

para ajudar no desenvolvimento das crianças no reconhecimento sonoro das palavras. Por meio dessa 

divertida brincadeira, a criança pode diferenciais os tipos de sons, através do retorno da própria voz dela. 

Para montar seu sussurrofone, é preciso somente: 1) dois cotovelos de 40 mm e 2) uma luva de 40 mm. 

Caso não queira usar cola na junção destas peças poderá realizar com durex colorido e este já fica decorado 

e pronto para uso.       

 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/audicao.htm
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Seguem dicas de como montar o “sussurrofone” utilizando garrafa PET. Após finalizado o brinquedo, 

deixe a criança brincar com os sons, ouvir a própria voz em diferentes intensidades (fortes e fracos) e 

altura (grave/agudo). Permita que ela cante músicas, conforme as dicas do professor de música, para que 

a criança possa ouvir o som da própria voz e desenvolva suas expressões (segundo vídeo).  

Além da brincadeira, esse será um momento de muita aprendizagem. 

 

           
https://www.youtube.com/watch?v=8rplOG5lKxM                 https://www.youtube.com/watch?v=_2K5N_Se_Uk 

 

  

Registro:  Tire uma foto da criança no momento dessa atividade e envie para a escola (grupo do Infantil 

3) ou pelo Messenger do Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rplOG5lKxM
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                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde) 12/07/2021  a 16/07/2021 

  

ATIVIDADE 1: VISÃO. 

O órgão do sentido responsável pela visão são os nossos olhos. Eles nos 

permitem enxergar o mundo à nossa volta. Com a visão podemos ver os objetos 

e perceber o tamanho deles, as cores, as formas. 

                    

 

 

ATIVIDADE 2: BRINCADEIRA COM OS NÚMEROS E CORES. 

Hoje vamos fazer uma atividade utilizando cores e os números. Para realiza-la, é necessário imprimir a 

cartela (página 10), conforme figura abaixo, ou reproduzi-la em uma folha, seguindo as cores dos 

numerais. Com pedaços de E.V.A em formato de círculos seguindo as mesmas cores dos numerais 

(amarelo para o numeral 1, vermelho para o numeral 2 e azul para o numeral 3) peça para a criança ir 

identificando os numerais e seguindo as cores corresponde. Abaixo, segue ilustração da atividade: 

                 

*A atividade pode ser adaptada com giz de cera. 

 

 

 

 

 

ÁREAS: Ciências Naturais/ Matemática.   Eixo:  Ser humano e qualidade de vida \ Numerais 

OBJETIVO: Conhecimento do corpo\ Noções de números. 

CONTEÚDO: Órgãos dos sentidos \ Leitura dos números – jogo dos numerais e cores – Jogo da memória. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/visao.htm
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ATIVIDADE 2: JOGO DA MEMÓRIA - ORGÃOS DOS SENTIDOS. 

 

Para treinar o nosso estudo da semana, e a nossa percepção visual, segue mais uma atividade muito 

divertida. Um jogo da memória dos órgaõs do sentido ( página 11). Faça a impressão, cole a folha em um 

papel mais durinho ( para maior durabildiade do jogo) e boa diversão.  

Boa Semana de Estudos! 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/orgaos-dos-sentidos.htm 
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11 
 

 

JOGO DA MÉMORIA: 


