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ÁREA: Ciências da Natureza Eixo – Seres vivos

CONTEÚDO: fases da vida (nascimento, crescimento, reprodução, morte e decomposição

OBJETIVO: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres
vivos e matérias não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no
processo evolutivo.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: CINCO ORGÃOS DO SENTIDO

Continuando o trabalho sobre o corpo humano, esta semana vamos conhecer os cinco órgãos dos
sentidos que são: visão (olhos), audição (ouvidos), olfato (nariz), paladar e tato.

Para começar vamos ouvir a música do Cocoricó: SENSAÇÕES.

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

O primeiro sentido a ser explorado será o tato

SENSAÇÔES:

Você vai colocar em uma caixa materiais de diversas texturas como: tecido, algodão, lixa, papel
amassado, isopor, pedras, esponjas, pedaços de madeira. Peça a criança para pegar um objeto de cada
vez para tocar e descrever como é a textura desse objeto: lisa, áspera, enrugada, macia, crespa.

Diga a criança que essas sensações são sentidas pela pele (tato) e está presente em todo o nosso corpo.

AUDIÇÃO

QUE SOM É ESSE?

Escolha um momento em casa e peça para a criança identificar alguns sons como, carros na rua,
barulho de rádio, de relógio, do vento, de água na torneira, de gritos, sons que fazem os gatos e
cachorros. Diga que para ouvirmos tudo isso usamos os ouvidos (audição).

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


QUE CHEIRO É ESSE?

Agora vamos identificar os diferentes cheiros (olfato)

Você vai oferecer a criança diversos materiais para que ela possa sentir o cheiro, como: perfume, café,

frutas, sabonete, cremes e etc. Para isso usamos o nariz (olfato).

O QUE EU VEJO? (VISÃO)

Peça para a criança descrever tudo que ela está vendo ao redor. Agora peça que feche os olhos e
descreva o que viu. Observe com a criança as plantas, o colorido das flores, os animais, as casas.
Explique que para enxergar usamos os olhos (visão).

QUE GOSTO É ESSE?

Agora você vai separar alguns materiais como: um pouquinho de açúcar, sal, leite, limão, café, alguns
pedaços de frutas e legumes, vai colocar uma venda no olho da criança, vai oferecer um pouquinho de
cada substância para que ela tente adivinhar o que é, e que gosto tem (azedo, amargo, doce, sagado).

Explique a criança que os sabores são sentidos pela língua. (paladar)

Complete o que falta no roto abaixo:

Recorte de jornais e revistas os órgãos dos sentidos (boca, nariz, olhos, ouvidos e mãos) cole no
caderno.



ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: MATERIALIDADE

OBJETIVOS: Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos - ferramentas no fazer artístico,
criando novas possibilidades de uso.

CONTEÚDO: Recorte e colagem

Desenvolvimento: Quebra cabeça

Trabalhar esquema corporal na educação infantil permite a criança descobrir e a conhecer a si
mesmo, favorecendo sua interação com o mundo.

Primeiro explique a criança que as principais partes do nosso corpo são: cabeça, tronco e os membros
que são: braços e pernas.

Observe a figura abaixo:



Agora o responsável vai cortar o quebra cabeça e deixar a criança montar, caso a criança já tenha
desenvolvido habilidades com a tesoura, ela mesma pode recortar.

Monte no caderno.



ÀREA: MÚSICA EIXO: SOM EMÚSICA

OBJETIVO: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para
desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os
códigos musicais.

CONTEÚDO: Fontes sonoras: Corpo, Elementos da natureza, Elementos do cotidiano, brinquedos
sonoros, instrumentos musicais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Esquema corporal

Assista no You tube para aprender a musiquinha

Música: Conheço um jacaré

Conheço um jacaré

Que gosta de comer

Esconda seu nariz

Senão o jacaré come seu nariz

E o dedão do pé.

Conheço um jacaré

Que gosta de comer

Esconda sua orelha

Senão o jacaré come sua orelha

E o dedão do pé

(repetir a música substituindo as partes do corpo: olhos, boca, barriga, braço e cabelo)

Agora você vai construir junto com a criança um instrumento para acompanhar a
música.

Você vai usar uma lata de refrigerante, ou garrafinha pet, ou uma caixinha de pasta de
dente, coloque dentro do recipiente pedrinhas ou sementes (feijão, arroz, girassol,
milho), feche com fita adesiva e encape com um papel colorido, esta pronto, agora é só
brincar no ritmo da música.



ÁREA: PORTUGUES EIXO: LEITURA

OBJETIVO: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-
os nas diversas situações comunicativas.

CONTEÚDO: Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação da
cultura historicamente acumulada.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Trabalhando com nome

O responsável vai ler o texto para a criança

TEXTO: EU TENHO UM NOME

(Autora: Isabel Cristina S. Soares)

No mundo tudo tem nome

Da natureza aos objetos

Coisas grandes como navios

E pequenas como os insetos!

Pessoas têm nome também

Como Maria, Pedro ou José

Meu nome você advinha,

Ou preciso dizer que é___________________________________(NOME DA CRIANÇA)

Você também tem um nome, com ajuda de um adulto e do crachá escreva-o abaixo

Letra inicial ____________ Letra final ____________


