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Atividade do jogo Puxão de Orelha
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas, 
confecção do jogo e momentos de jogo em família).

1. Contextualização

O Conto dos cinco sentidos 

Era um lindo dia. O sol brilhava, o tempo estava bom e quente, uma agradável brisa 
soprava. Pedro e sua mãe decidiram dar uma volta no parque. Eles prepararam uma 
cesta com sanduíches e bebidas geladas e seguiram para o parque. Enquanto andavam, 
olhavam ao seu redor.

Eles viram pássaros, insetos e borboletas. Um cachorro, que passeava com seu dono, 
correu na direção deles. Pedro parou para fazer carinho nele. Durante o passeio ouviram 
um barulho estranho e a mãe do Pedro disse que era um pônei que relinchava enquanto 
comia alfafa em uma baia.

Na caminhada eles sentiram um cheiro delicioso de frutas doces e logo viram que esta-
vam perto da área de piqueniques. De repente ouviram uma gritaria e gente correndo. 
Pedro pensou que deveria ser o lobo mal, mas que nada… Era um ratinho que resolveu 
sair de sua toca. A gritaria foi tanta que o ratinho saiu correndo e se escondeu em um 
buraco numa árvore.

Pedro e a mãe riram muito e resolveram sentar-se numa mesa do parque para comer 
sanduiches e outras gostosuras que levaram com eles.

Habilidades priorizadas: Desenvolver a percepção dos cinco sentidos; identificar os órgãos dos 
cinco sentidos; conhecer a função de cada sentido; utilizar os sentidos em diferentes situações.

Objetivos de ensino: Promover situações que levem as crianças ao reconhecimento dos cinco 
sentidos como possibilidade de perceber e sentir o mundo; identificar os sentidos como 
possibilidade na resolução de situações-problema.
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2. vamos construir o jogo puxão de orelha 

Materiais: Caneta ou lápis, papelão, figuras de animais, régua, tesoura ou estilete e cola.

Atividade Dirigida:

1. Você gostou da história?
2. Qual parte da história você mais gostou?
3. Explore junto com seu filho(a) quais os órgãos dos sentidos que Pedro usou para:
 • Sentir o sol e a brisa do vento;
 • Ver os animais do parque;
 • Acariciar o cachorro;
 • Ouvir o relinchar do pônei;
 • Sentir os aromas das cestas de piquenique e o gosto dos deliciosos sanduíches.

Vamos precisar de 9 figuras de animais com orelhinhas, que podem ser recortadas de livros ou revis-
tas, impressas ou desenhadas. Veja o exemplo abaixo:

1
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Para cada figura de animal, vamos precisar de 2 quadrados de papelão do tamanho correspondente:2

Em um dos quadrados cole a figura de um animal e deixe secar. Faça o mesmo com todas as figuras 
dos animais.

3

Quando os quadrados estiverem secos coloque as orelhas do animal novamente na imagem:6

Desenhe, cole ou imprima três orelhas avulsas em um pedaço de papelão (não pertence a nenhum 
dos animais já escolhidos) em diferentes formatos e no tamanho proporcional às demais orelhas dos 
animais, conforme imagem abaixo:

7

Recorte as orelhas avulsas. Agora seu jogo está pronto! 8

Depois de seco, recorte com cuidado
somente as orelhas dos animais:

4 Agora, cole outro quadrado de papelão na imagem 
do animal sem orelhas e espere secar. Faça o mesmo 
com todas as figuras dos animais que você escolheu:

5
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3. refletindo sobre a construção do jogo

1. Você gostou de construir o jogo Puxão de Orelha?
2. Quantos animais temos nesse jogo?
3. Você conhece todos os animais? Vamos imitar o som dos animais do seu jogo?
4. Desenhe em seu caderno ou em uma folha sulfite os animais escolhidos para criar 
o seu jogo. Com ajuda da sua família, escreva os nomes dos animais.

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!


