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Conhecendo nosso corpo 

 

Olá professores! 

Nessa proposta de atividade, compartilhamos com os estudantes um vídeo sobre os 
órgãos dos sentidos, através do link https://www.youtube.com/watch?v=Xg3BlG9Q7rQ Após 
assistirem ao vídeo, convidamos os estudantes a realizarem a atividade abaixo.  

1. Escrever no caderno os sentidos que usamos para: 

 ver o sol; 

 sentir o cheiro do almoço; 

 ouvir a mamãe falar; 

 sentir o sabor do sorvete; 

 sentir a maciez das roupas. 

 

2. Desenhe uma criança em seu caderno e, em cada órgão dos sentidos, faça uma setinha 
e escreva o nome do sentido que ele representa.  

 

ORIENTAÇÕES: 

Esse é um tema que pode despertar questões emocionais em algumas crianças com deficiência, 
uma vez que vai evidenciar que um dos sentidos do corpo dela é diferente das crianças sem 
deficiência, como no caso das crianças Cegas ou Surdas, ou ainda com alguns tipos de 
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deficiência física. É necessário cuidar para que essas questões emocionais sejam levadas em 
conta na atividade, trazendo à tona o tema da inclusão para que a criança não perceba a 
diferença como algo excludente, mas natural, e que todas as pessoas, quando tratadas com 
equidade, podem ser incluídas em todos os processos da vida com sucesso. 

Alguns vídeos sugestivos: 

Crianças com deficiência visual - https://www.youtube.com/watch?v=m_iRYWny0k0 

Crianças com deficiências diversas - https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU 

https://www.youtube.com/watch?v=bWVfkHq1Xe8 

Uma maneira de trabalhar os sentidos da criança estimulando-os e enfatizado suas habilidades é 
através de uma “Caixa dos Sentidos”. O adulto faz um buraco na caixa de modo que a criança  
possa colocar a mão nele e retirar um objeto, manipular e dizer qual(is) sentido(s) nós usamos 
para percebê-lo. Os objetos devem ser selecionados de acordo com aquilo que a criança pode 
manipular e reconhecer com os seus próprios sentidos. 

 

 

 

 

 

 

http://euquefizreginamaccari.blogspot.com/2010/06/caixa-surpresa.html 
 

O adulto pode auxiliar no registro da criança, que pode responder a segunda questão de forma 
oral, por sinais, com prancha de comunicação alternativa e recursos de tecnologia assistiva, por 
exemplo, através de jogos que ela possa manejar com autonomia, como esse sobre o sentidos:  
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=6117 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo 
professor da turma e/ou do professor do Atendimento Educacional Especializado, e não 
excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 

 

 

 

 


