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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos aprendendo cada vez mais. 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

OS 5 SENTIDOS 
Professora: Franciane 

   

 

Atividade: Olfato e paladar – testando a memória olfativa 

 

Material necessário:    

✓ Alimentos que a criança já come cotidianamente (frutas, biscoitos, pão, 

leite, suco, água) separadas em pequenas porções e em grupos de 

aproximação de sabores (doce, salgado) - como na atividade de ontem. 

✓ Um pedaço de tecido ou uma viseira para tampar os olhos da criança. 

Caso não seja possível, peça para que a criança feche os olhos.  

 

Justificativa:  

O paladar é um importante sentido do corpo humano que nos permite 

reconhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos.  

A língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os 

gostos doce, salgado, amargo, azedo.   

O trabalho com os sentidos desde a primeira infância é essencial para o 

desenvolvimento do processo de consciência corporal. 

 

Objetivos:    

✓ Estimular e desenvolver a memória olfativa 

✓ Desenvolver o paladar 

✓ Aprimorar a interpretação cognitiva através do uso dos sentidos 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/VvsH0aVTxmY 

 

Agora, mamãe/papai, escolha alguns alimentos que a criança já esteja 

acostumada a comer. Atente-se para que eles sejam de grupos diferentes (doce, 

salgado, cítrico, entre outros).  

Tampe os olhos da criança.  

Obs.: Possivelmente, ela não se permitirá ficar com uma venda nem com os 

olhos fechados, mas faça disso uma brincadeira e oriente-a sempre a fechar os 

olhos. 

 

 

 

https://youtu.be/VvsH0aVTxmY
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Deixe que a criança sinta o cheiro de um determinado alimento e depois 

pergunte se ela sabe de que alimento se trata. 

Pode dar dicas, se precisar: “É UMA FRUTA, É VERMELHA”, por 

exemplo. 

 

      Complementação: 

Vamos relembrar os sentidos do OLFATO e PALADAR? Disponível em: 

1. Olfato: https://www.youtube.com/results?search_query=querubim+toy+olfato 

2. Paladar: https://www.youtube.com/watch?v=-vCgc7Wim08 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=querubim+toy+olfato
https://www.youtube.com/watch?v=-vCgc7Wim08
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Dia nacional da Ciência (08/07) / Sons com bolhas 

 

Material necessário: 

✓ Copo com água 

✓ Canudo 

✓ Detergente (opcional) 

 

Obs: É indispensável a atuação de um adulto na ação deste experimento. A 

criança será sua assistente nesta atividade. 

 

Justificativa:  

O estudo da ciência para as crianças terá sempre a importância de fazê-

las observar o mundo de modo completamente novo, mais completo e muito 

mais rico, entendendo cada detalhe e conseguindo enxergar conceitos em 

praticamente tudo. 

A música, dentre suas inúmeras funções e aplicabilidades, pode servir 

também como um recurso didático com caráter lúdico para instaurar um 

processo significativo e instigador no ensino de Ciências, tendo em vista suas 

interligações. 

Som é um evento natural presente em quase tudo na nossa vida. Através 

dele o ser humano pode transmitir ideias, emoções e sentimentos. A voz, som 

produzido pelo nosso corpo, é também um importante meio de expressão e 

comunicação. Percebe-se desta forma, que desde muito cedo os seres humanos 

são estimulados a usarem os sons de diversas formas.  

Os sons e a música, portanto, estão muito presentes no cotidiano das 

crianças, desde os primeiros anos de vida, em casa, na escola, e em outros 

ambientes. Para Bebês e crianças pequenas os sons são algumas das mais 

eficazes formas de expressão e comunicação, e também de aprendizado do 

novo mundo. A produção de elementos sonoros, como o estourar de bolhas, 

além de científico, torna-se fonte de curiosidade, interesse e estímulos para os 

pequeninos. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência sonora e corporal; 

✓ Trabalhar ludicamente o processo de construção sonora; 

✓ Reproduzir artificialmente os sons. 

✓ Estimular prática sonora e a musicalidade. 
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Desenvolvimento da atividade: 

1. Assista ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em:  

https://youtu.be/N9meBHjQF-U 

Siga as instruções da atividade proposta pelo tio Thales  e divirta-se! 

 

2. Vamos ouvir uma música sobre bolhas? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LOLNSmEB1Bw 

 

3. Papai/mamãe, filme a criança realizando a atividade. Poste o vídeo no 

seu feed (de preferência no feed, e não no stories) do Instagram e marque 

@colegioequipejf e @thalestacito.  

 

Obs.: Caso não tenha rede social, encaminhe o vídeo para a coordenação a fim 

de que possamos postá-lo. Não deixem de participar! 

 

https://youtu.be/N9meBHjQF-U
https://www.youtube.com/watch?v=LOLNSmEB1Bw

