
  

  
  

 PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES  
  

MATERNAL III 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção:  
  
  
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas.  
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
  

  
  
  
Conteúdo do dia: Ciências naturais 
Professoras: Letícia e Fernanda  

  
  

DATA: 24/04 (Sexta-feira)  
  
  
  

 
  
 
 
 

  
  



CIÊNCIAS NATURAIS: DOCE – SALGADO – AZEDO  

Professoras: Letícia e Fernanda  
  

Atividade: Vamos conhecer o nosso paladar?  
  
Material necessário:   
➢ Folha branca 
➢ Sal, açúcar, limão 
➢ Tinta guache verde ou amarela 

  
Justificativa: 

Você já deve ter se perguntado o motivo pelo qual as crianças são tão 
curiosas, não é mesmo? A resposta está no processo de ensino/aprendizagem que 
eles adquirem sobre o mundo e o meio em que vivem. O desenvolvimento da 
consciência corporal acontece devagar e se dá a partir dos cinco sentidos (tato, 
visão, paladar, audição e olfato). Assim, nesta atividade começaremos conhecendo 
um pouco sobre esses conceitos, em especial o paladar. 
 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com a atividade são: 
➢ Conhecer um dos cinco sentidos: o paladar 
➢ Experimentar novos gostos e sabores. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Antes de iniciar a atividade converse com a criança sobre o paladar e os alimentos 
doces, salgados e azedos. Você poderá perguntar: “Você sabe diferenciar alimentos 
doces, salgados e azedos? O Brigadeiro, a bala, o açúcar, a melancia e a maçã, tem 
sabor doce? E a Pipoca, o sal, as carnes ou o pastel, tem sabor salgado?  Você 
conhece algum alimento azedo?”  
Após terem conversado, assistam ao vídeo “O sentido e o paladar” disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=p0ru7regvSc 
Agora vamos experimentar? 
Papai ou Mamãe, prepare alguns recipientes com pequenas porções de sal, açúcar 
e limão para degustação. Coloque-os em colheres pequenas e leve-os até a boca 
da criança. Para ficar mais interessante, você poderá tampar os olhos dela para que 
o paladar seja o sentido em destaque. Depois de cada experimentação pergunte: 
“Qual gosto você sentiu?” 
Depois de conhecerem os sabores, vamos tornar nosso aprendizado divertido?  
Algumas frutas podem ser utilizadas mesmo depois de espremidas a mão, desde 
que o miolo ou o meio da fruta permaneça quase intacto. Com a outra metade do 
limão utilizado para a degustação, vamos fazer um carimbo? 
Passe a tinta sobre a fruta e carimbe, forçando-a sobre a folha, como na imagem. 

               
 Complementação: 

Faça sua própria tinta guache 
https://www.youtube.com/watch?v=7Rh2ITL
V56E 
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