
  
 
 
 
 

 

07/07/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Iniciamos, ontem, mais uma semana de trabalho e estamos animados com 

a expectativa de aprender 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: Paladar – percebendo os sabores 

 

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). 

 

Justificativa:  

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

reconhecer os sabores, além de nos ajudar a sentir a textura dos alimentos 

ingeridos.  

Isto, porque a língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de 

diferenciar entre o que é doce, salgado, amargo ou azedo.   

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

desenvolvimento do processo de consciência corporal. 

 

Objetivos:    

✓ Estimular e desenvolver o paladar 

✓ Aprimorar a interpretação cognitiva através do uso dos sentidos 

✓ Aumentar o vocabulário e estimular a interação criança – adulto – criança 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de desenvolver a atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/95T4L6yfLTE 

 

Papai/mamãe, agora que você já sabe que falaremos sobre o paladar hoje, 

precisaremos muito da sua ajuda para realizar nossa atividade.  

Escolha alguns alimentos que a criança já esteja acostumada a comer. 

Atente-se para que eles sejam de grupos diferentes (doce, salgado, amargo ou 

azedo).  

Em pequenas porções, ofereça para a criança um determinado alimento e 

vá dizendo, por exemplo: “Sinta! A pipoca é salgada” ou “A banana é doce” 

ou “O morango é azedinho” etc. 

 

 

 

https://youtu.be/95T4L6yfLTE
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      Complemento: 

Vamos aprender a cantar algumas músicas que nos ensinam sobre o paladar? 

 

1. Minha boquinha gosta de comer –  

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

 

2. O sentido é o paladar - https://www.youtube.com/watch?v=p0ru7regvSc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vCgc7Wim08
https://www.youtube.com/watch?v=p0ru7regvSc

