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EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 
 

   

INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

    
ÁREA: Ciências da Natureza -Ser humano, saúde e qualidade de vida. 

CONTEÚDOS: 

• Corpo humano e órgão do sentido. 

OBJETIVOS:  

• Explorar os sentidos e a percepção, compreender a importância dos sentidos para perceber 

o mundo ao seu redor.   

ATIVIDADE 1 

Nesta semana continuaremos a aprender sobre os 5 sentidos do corpo humano e hoje 

aprenderemos sobre o sentido do TATO. Primeiramente converse sobre a atividade que 

será desenvolvida e explique que usamos os 5 sentidos (visão, audição, olfato, paladar e 

tato) em diversos momentos, eles nos ajudam a ver, escutar, sentir aromas o gosto dos 

alimentos e perceber as texturas. Quando pegamos um objeto, percebemos se é duro, 

mole, macio, áspero, podemos sentir frio e calor. Sentimos através do TATO pegando 

nos objetos, sentimos e percebemos as sensações com toda a pele do nosso corpo. 

Lembrando que as pessoas que não possuem o sentido da visão, elas podem ler utilizando 

o sentido do tato, utilizando os dedos para a leitura em Braile. 

Vamos fazer uma caixa das sensações! 

Materiais necessários: 

Uma caixa, pode ser de sapato, e fita adesiva 

Passe a fita pra fechar a caixa e faça um buraco (do tamanho que der para passar uma mão). 

 

Dentro da caixa coloque objetos diversos como: Algodão, pedra, tecido, brinquedo de plástico, 

pena, pelúcia, etc.  

Após a confecção peça pra a criança por a mão dentro da caixa e selecionar um objeto, pergunte 

como é o objeto que ela pegou e o que ela sentiu. Se ele é macio, duro, grande, pequeno, etc. 

Pergunte se a criança sabe o nome do objeto. Essas perguntas estimular a percepção da criança. 

                                                                         

Registro: Depois da brincadeira peça pra a criança realizar um desenho da atividade. 

Também pode ser feita uma foto e enviada para a professora. Boa atividade 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Arte Visuais 

CONTEÚDOS: Fazer Artísitico e Materialidade 

OBJETIVOS:   

• Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais no fazer 

plástico-visual em propostas artísticas. 

• Gestualidade (tarefas exploratórias) 

 

ATIVIDADE 2 

Nessa atividade vamos explorar o mundo dos sentidos do tato e da visão, aprenderemos 

a usar outras partes do corpo pra fazer arte e desenvolver a criatividade.  

Pintando com os pés e explorando os sentidos! 

Materiais necessário: 

Papel grande (pode ser papel Kraft ou papelão) e tinta guache. 

Despeje a tinta e deixe a criança explorar e fazer marcas com os pés. Utilize uma 

camiseta usada para essa atividade. 

Registro: O registro será feito com foto e enviado para a professora! 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Ciências da natureza. 

CONTEÚDOS: Ser humano e qualidade de vida 

OBJETIVOS:  Corpo humano órgãos externos e internos. 

ATIVIDAE 3 

Você está aprendendo o funcionamento do corpo humano! Converse com a criança sobre 

o que tem dentro do nosso corpo e relembre o que já estudamos. Em seguida peça para a 

criança desenhar o que tem dentro do corpo, como o coração, pulmão, ossos, olhos, nariz 

boca, cabelo, etc. Boa atividade 
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INFANTIL III-V 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

III E/ IV A e B Geralda Manhã 

   

NOME DO ALUNO:  

  

ÁREA: Cultura Corporal 

CONTEÚDOS: Brincadeiras tradicionais  

OBJETIVOS:   

• Conhecer as brincadeiras infantis antigas. 

ATIVIDADE 4  

Hoje vamos fazer uma pesquisa com os avós ou pais. Queremos saber quais as 

brincadeiras que eles brincavam quando eram crianças. Faça uma lista das brincadeiras e 

brinquedos que os avós/pais falaram na entrevista. Depois gostaríamos que os avós ou os 

pais brincassem com a criança e ensinassem uma brincadeira da sua infância. Essa 

atividade é para proporcionar um resgate das brincadeiras infantis da cultura brasileira. 

Essa brincadeira depois será ensinada para os amigos na escola.  

Registro: Faça um desenho da brincadeira realizada.   

 

 


