


 EXPLORANDO OS SENTIDOS



OBJETIVO: Explorar as sensações dos sentidos durante a execução das 
atividades  propostas em conjunto com o responsável, podendo 
explorá-las uma por dia da semana.

 EXPLORANDO OS SENTIDOS



Explorando o TATO: utilizar o toque para explorar diferentes texturas.

Sentir com as mãos: separar alguns elementos da casa (algodão, areia, cobertor, lã, lixa, 

papel, papelão, brinquedo, embalagens de plástico, massinha, etc) , para que o aluno 

toque, segure, explore e nomeie, falando sua sensação. Ex: liso, macio, duro, etc. Pode-se 

também sentir o vento na pele. 

Sentir com os pés: a textura do chão de terra, de cimento, do tapete, do piso, a grama, o 

que puder explorar em casa, diferenciando o liso, o áspero, macio, duro, firme etc.

 2ª FEIRA
TATO



1) Inicialmente a criança 

explora as texturas;

2) Solicitar que a criança 

nomeie as diferentes 

texturas;

3) Pedir para a criança 

escolher a textura que mais 

gostou.

 2ª FEIRA (continuação)
TATO - NÍVEL

1)Explorar 3 a 4 texturas 
diferentes;

2) Pedir que a criança nomeie 
cada textura;
3) Pedir para a criança 
separar as texturas em dois 
grupos: macio e áspero.

1) Explorar  5 a 6 objetos com  
textura diferente;
2) Pedir que a criança nomeie 
cada textura;
3) Pedir para a criança 
separe as texturas, por 
exemplo: macio e áspero.

FÁCIL MÉDIO DIFÍCIL



Explorando o OLFATO: Identificar o cheiro de diferentes fragrâncias, plantas, elementos 
que temos em casa, como pó de café, açúcar, sabão em pó, cheiro verde, entre outros. 
Classificá-los como sendo agradáveis ou desagradáveis.

 3ª FEIRA
OLFATO



1) Eleger 2 coisas para a 
criança sentir o cheiro. Ex: 
talco, pó de café, outros.
2) Pedir para ela falar o 
cheiro que está sentindo, se é 
bom ou ruim;
3) Nomear com a criança os 
cheiros (exemplo: cheiro 1: 
perfume).

 3ª FEIRA (continuação)
OLFATO - NÍVEL

1) Oferecer a criança 3 a 4 
cheiros diferentes para ela 
sentir;
2) Pedir para criança 
adivinhar os cheiros;
3) Depois solicitar que a 
criança separe em dois 
grupos: cheiros agradáveis 
ou desagradáveis.

1) Oferecer a criança 5 a 6 
cheiros diferentes para ela 
sentir;
2) nomear os cheiros com a 
criança;
3) Pedir para que ela defina 
qual cheiro é do que.

FÁCIL MÉDIO DIFÍCIL



Explorando o PALADAR: Experimentar diferentes sabores (selecione 4 diferentes para 

essa atividade) sendo esses, amargo, doce, salgado, azedo, e podendo ter texturas 

diferentes nesses alimentos (crocante, mole, duro, seco, molhado).

 4ª FEIRA
PALADAR



1)Escolher 4 alimentos que a 
criança conheça;
2)Dar separadamente cada 
um e perguntar para a 
criança qual o gosto que 
sente dando as opções: é 
doce, é salgado, etc;
3) Depois nomear os 
alimentos.

 4ª FEIRA (continuação)
PALADAR - NÍVEL

1) Oferecer a criança 3 a 4 
alimentos diferentes;
2) Pedir para ela nomear os 
alimentos;
3) Solicitar que a criança 
separe os alimentos em 
grupos, exemplo: 
doce/salgado/azedo.

1) Oferecer a criança 5 a 6 
alimentos diferentes;
2) Pedir para ela nomear os 
alimentos;
3) Solicitar que a criança fale 
em que momento são 
consumidos os alimentos 
(exemplo: feijão - 
almoço/janta).

FÁCIL MÉDIO DIFÍCIL



Explorando o AUDIÇÃO: Ouvir diversos tipos de som (chuva, apito, palma, ruídos, 

animais, fala), cantar, identificar sons sem olhar quem está emitindo, explorar a linguagem e 

a comunicação oral.

 5ª FEIRA
AUDIÇÃO



1) Confeccionar um chocalho 
com garrafa pet e entregar 
para a criança ouvir o som;

2) Cantar uma música para a 
criança e deixar que ela use o 
chocalho para fazer o ritmo.

 5ª FEIRA (continuação)
AUDIÇÃO - NÍVEL

1) Deixar que a criança 
explore 3 a 4 sons diferentes;
2) Reproduza os mesmos 
sons para a criança adivinhar 
qual som é;
3) Após isso, mostre para a 
criança novamente os sons e 
nomeie cada um com a 
criança (exemplo: som da 
campainha).

1) Reproduza 5 a 6 sons para 
a criança e nomeie;
2) Toque cada um 
separadamente e peça que a 
criança faça também;
3) Crie sequências de sons 
para a criança repetir (como 
um jogo de memória).

FÁCIL MÉDIO DIFÍCIL



Explorando a VISÃO: Explorar através de brincadeiras, cartazes, recortes e colagens, vídeos e livros a 

diferença entre cores (cada cor), claro e escuro (luz e sombra), comunicação gestual etc.

 6ª FEIRA
VISÃO



Colocar água em 3 garrafas 
pets. Dentro das garrafas por 
um pedaço de papel crepon 
de cada cor, ou um pedaço 
de fruta, ou tinta guache e 
misturar. Cada garrafa ficará 
com uma cor diferente.

 6ª FEIRA (continuação)
VISÃO - NÍVEL

1) Acender e pagar a luz.
2) Mostrar um brinquedo ou 
objeto e classificar em 
grande ou pequeno;

3) Classificar objetos ou 
brinquedos da mesma cor, 
tamanho, etc.

1) Olhar algum objeto ou 
figura e nomeá-la;
2) Descrever as 
características da figura ou 
objeto. Ex: Tamanho, 
cor,etc.
3) Depois fazer seu desenho 
em uma folha de papel.

FÁCIL MÉDIO DIFÍCIL



- Para encerramento da semana, pode-se fazer um bolo com a criança. Neste 
momento, será explorado a textura dos ingredientes (TATO); as cores dos 
ingredientes (VISÃO); o som da batedeira ou de bater o bolo na mão (AUDIÇÃO); o 
cheiro do bolo (OLFATO) e a degustação do bolo pronto (PALADAR).

SUGESTÕES

- Click no link abaixo e assista juntamente com seu filho um vídeo musical sobre os 
sentidos...

https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo&feature=youtu.be
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