
 
 

 

 

 

 

1. Introdução: 
 
As crianças estão a todo tempo descobrindo o mundo por meio de sensações e estímulos que estão ao seu 

redor. Experimentar essas sensações é para algumas crianças algo desafiador, principalmente em um 

mundo que é dominado pelo tato, visão, audição, paladar e olfato – e todas essas sensações têm sabor de 

descoberta. Assim, é importante proporcionar um ambiente lúdico e que favoreça o desenvolvimento 

constante durante tais descobertas. 

 
2. Justificativa: 

Conhecer a si mesmo e o próprio corpo, ou seja, estimular, individualmente, o desenvolvimento 

psicomotor, emocional, social e cognitivo; observar as reações das crianças a cada estimulação do tato, 

paladar, olfato, visão e audição, para incentivar o desenvolvimento da percepção visual e da linguagem 

oral; explorar diferentes objetos e materiais, observando suas características, propriedades e 

possibilidades de manuseio; estimular a interação e integração em sala de aula; despertar na criança a 

atenção e concentração.   

3. Objetivos: 

 Estimular o desenvolvimento dos cinco sentidos e de suas sensações; 

 Estimular o desenvolvimento da coordenação motora; 

 Trabalhar o autoconhecimento; 

 Identificar e classificar diferentes informações. 

INFORMAÇÕES DO PROJETO PARA AS FAMÍLIAS 
 
Durante todo o projeto, serão expostas na porta da sala de aula as atividades realizadas com as crianças, 
para que os pais participem do projeto e possam também descobrir o mundo por meio das sensações. 

TEXTURAS:  

 Expor na parede da porta da sala folhas A4 com diferentes texturas feitas pelas crianças. Ao lado, 
uma folha em branco para que registrem a sensação de momento. 
Móbile de garrafas será pendurado na porta da sala e cada garrafa conterá objetos diferentes (água, papel, 
isopor etc.).  
 

SONS: 

 Gravar diversos sons (sugestões das crianças), reproduzir em fones de ouvido os sons gravados e 
disponibilizar uma folha para que elas registrem o que escutaram. 



 
 

AROMAS: 

 Bambolê dos aromas (um bambolê com saquinhos pendurados, contendo diversos aromas como os 
encontrados no sabonete, no orégano, na erva doce etc.). Folha para registro próximo. 

SABORES:  

 Degustação de uma receita feita pelos alunos no dia anterior (disponibilizada em saquinhos 
pendurados na porta da sala). 
 
OLHARES: 
 

 Cones pendurados com imagens ao fundo (imagens selecionadas pelas crianças). 

Em rodas de conversa, partilhar os registros feitos pelas famílias com a turma. 

 

                          

 

    

  

          

 


