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Habilidades priorizadas: Percepção do mundo por meio dos órgãos dos sentidos; orientação 
espacial: noções de linha, coluna e diagonal; atuar de acordo com as regras.

Objetivos de ensino: Perceber as informações através do tato; apresentar e explorar uma nova 
versão do jogo Puxão de Orelha; ampliar o conhecimento do Método do Semáforo.

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 – Caixa das Sensações

A caixa das sensações tem o objetivo de trabalhar e identificar os sentidos, através das sensações 
que os objetos, colocados criteriosamente ali dentro, despertam nas crianças.

Nesse momento, a família poderá utilizar retalhos de papéis, plásticos, tecidos, isopores, borrachas, 
lixas, dentre vários outros, onde irá formulando pequenas perguntas para as crianças, questionando 
se o objeto é liso ou áspero, grosso ou fino, mole ou duro etc.

Em outro momento, a família pode esconder um objeto dentro da caixa, a fim de que a criança 
descubra qual é esse elemento. Para isso, a família deverá dar pistas à criança, que caracterizem e 
que levem ao raciocínio lógico, auxiliando o desenvolvimento dessa forma de pensar.

Se colocar uma banana, por exemplo, a família deve dizer que é uma fruta, tem a casca amarela, 
é branca, macia, doce, comprida, até que alguém identifique a mesma.

Materiais para a caixa:
• Caixa de papelão;
• Tesoura;
• Cola e/ou durex;
• Papel de presente e/ou outros, coloridos, para encapar a caixa.

Para o interior da caixa: Objetos variados, com diferentes formas e texturas, como esponja, lixa, 
bolinha, escova de dentes, lápis, caixa de fósforos, brinquedos etc.

Passo a passo:
1. Pegue a caixa de papelão e faça um furo na parte de 
cima para que a criança consiga introduzir as mãos. 
2. Encape a caixa utilizando os papéis de presente e/ou 
coloridos.
3. Deixe livre a tampa da parte de cima da caixa para 
que se tenha acesso ao interior a fim de acrescentar 
diferentes objetos.

Fonte: https://i.pinimg.com/236x/5b/0d/40/5b0d40ca76de691ae66-
cb0a055c26f03--tato-pdg.jpg 
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Estratégias:
1. A família deverá explicar o objetivo da atividade e, em 
seguida, solicitar à criança que coloque uma das mãos no 
interior da caixa, escolha um objeto e o descreva.  A crian-
ça irá sentir o objeto e, sem vê-lo, terá que imaginar e iden-
tificar, apenas pelas sensações, o que é.
2. Depois que o objeto for desvendado, este deverá ser 
retirado da caixa e apresentado a todos.
3. O procedimento deve ser realizado com todos os mem-
bros da família. 

3. É HORA DE JOGAR!

O Método do Semáforo pode nos ajudar a jogar melhor? Vamos jogar usando o Método do Semáforo: 
antes de “puxar” uma orelha é importante parar e verificar que formato de orelha seria melhor 
pegar.

Objetivo do jogo: Ser o primeiro a completar uma sequência de três cartas de animais, com ambas 
as orelhas, em uma linha, coluna ou diagonal.
Preparação para o jogo: Arrumar as cartas de animais em três linhas e três colunas. Colocar as 
orelhas avulsas em um envelope ou saquinho (não transparente).

Regras do jogo:
1. Cada jogador, na sua vez, sem olhar, “puxa” uma orelha do envelope ou saquinho e a coloca no 
vão correspondente, de acordo com a cor e a forma (a orelha avulsa é colocada de volta na sacola).
2.  Ao terminar a sua jogada, passar o envelope ou saquinho para o próximo jogador.
3. O jogador que colocar a última orelha de uma sequência de três cartas, em linha coluna ou 
diagonal, é o vencedor do jogo.

2. QUE TAL ESTUDAR MÉTODOS DE PENSAMENTO?

Conversando um pouco sobre essa atividade da caixa das sensações, 
podemos pensar se algum método pode nos ajudar a ter atenção e con-
centração quando colocamos a mão na caixa e tentamos descobrir o 
objeto.

O Método do Semáforo nos ajuda muito quando falamos da atenção 
voltada no entorno, pois na etapa vermelha, precisamos olhar ao nosso redor e cole-
tar todas as informações necessárias para seguirmos para a próxima etapa. A etapa 
amarela pede atenção e, por último, na etapa verde, agimos com maior segurança.

Fonte: https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/ciencias-para-conhecer-a-percepcao-tatil.htm

Atividade Dirigida:

1. Você gostou da atividade da caixa das sensações? 
2. O que você sentiu quando colocava a sua mão na caixa e tentava descobrir o objeto?
3. Para essa atividade precisamos utilizar os órgãos do sentido? Quais você usou?
4. Desenhe em seu caderno ou folha sulfite os objetos que você conseguiu adivinhar na caixa das 
sensações.
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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!

Estratégias:
1. A família deverá explicar o objetivo da atividade e, em seguida, solicitar à criança que coloque 
uma das mãos no interior da caixa, escolha um objeto e o descreva.  A criança irá sentir o objeto e, 
sem vê-lo, terá que imaginar e identificar, apenas pelas sensações, o que é.
2. Depois que o objeto for desvendado, este deverá ser retirado da caixa e apresentado a todos.
3. O procedimento deve ser realizado com todos os membros da família. 

4. Reflexões em família

1. Você e sua família gostaram das atividades envolvendo os sentidos? E do jogo Puxão de Orelha?
2. Qual é a importância dos sentidos? Como eles nos ajudam?
3. Que sentidos usamos nas atividades de hoje? (Audição para ouvir as instruções; tato para identifi-
car os objetos na caixa das sensações e as orelhas dos animais no envelope ou saquinho; visão para 
distinguir as cores e objetos.)
4. Faça uma votação com a família. Pergunte quem prefere a primeira versão do Puxão de Orelha? 
Quem prefere a segunda versão?
5. Pergunte à criança do que ela gosta em cada versão. Do que não gosta?
6. Desenhe seu animal preferido do jogo no seu caderno ou em uma folha sulfite e dê um nome 
para ele. Escreva com a ajuda da sua família.

5. Sugestão de vídeos

Corpo Humano para Crianças - 5 Sentidos:
https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo.

Atividades para Crianças #9: Os cinco sentidos - Atividades práticas:
https://www.youtube.com/watch?v=tyuxvj-g4_c.


