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Título: Ampliação dos sentidos por meio de instrumentos 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, serão trabalhados os sentidos humanos e a percepção do ambiente. Os alunos 

verificarão que as percepções podem ser ampliadas por meio do uso de instrumentos, como o micros-

cópio, por exemplo. Também irão compreender como o avanço da tecnologia aumentou o alcance de 

nossos sentidos e, consequentemente, nossos conhecimentos, por meio de dispositivos de investiga-

ções que possibilitaram ao ser humano maior entendimento do funcionamento do corpo e do mundo 

à sua volta. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender como usamos os sentidos para obter informações do nosso entorno. 

• Relacionar os cinco sentidos aos respectivos órgãos do corpo humano. 

• Reconhecer instrumentos tecnológicos que ampliam os sentidos.  

• Entender o que é um microscópio e para que serve. 

Objeto de conhecimento 

Instrumentos ópticos. 

Habilidade 

• (EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio 
etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de ima-
gens (máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.  

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Caderno 

• Faixas de tecido para vendar os olhos. 

• Lápis preto. 

• Objetos de diferentes texturas. Exemplos: penas, instrumentos musicais, bolas para ani-
mais de estimação, pétalas de flores, talco, pedra, lixa de unha, algodão, frasco plástico 
com perfume, chave de metal, pedaços de tecido, etc. 
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Aula 2: 

• Aparelho de som. 

• Caderno. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

• Lupa de mão. 

• Microfone e caixa de som ou imagens desses equipamentos (podem ser obtidas na internet). 

• Termômetro. 

• Texto composto de letras muito pequenas (para ser lido com o uso de uma lupa de mão). 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Explorando os sentidos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em dupla e em círculo. 

Nesta aula, serão trabalhados os cinco sentidos e sua relação com a percepção do ambiente. 

Para isso, será desenvolvida uma oficina na qual os alunos experimentarão diversas situações para 

identificar o sentido que está sendo usado para perceber cada estímulo.  

Inicie a aula pedindo aos alunos que formem duplas. Cada dupla desenvolverá uma atividade 

de identificação de certos objetos com os olhos vendados. Tome cuidado para que os alunos não vejam 

antecipadamente os objetos que serão examinados. Um membro de cada dupla, sentado em uma ca-

deira, deve ser vendado; o outro membro deverá apresentar ao colega vendado alguns objetos para 

que sejam identificados utilizando apenas os pés descalços. Em seguida, os mesmos objetos devem 

ser apresentados, mas agora o aluno vendado deve tentar identificá-los com as mãos. Nesse momento, 

os alunos podem ser orientados a tentar descobrir qual é o objeto utilizando outros sentidos, como a 

audição e o olfato. Em seguida, os membros da dupla devem trocar de posição. É importante que os 

objetos oferecidos sejam diferentes dos apresentados ao primeiro aluno. Após essa experimentação, 

solicite aos alunos que respondam (oralmente ou por escrito, depende da sua orientação) às seguintes 

questões: 

• Quais objetos consegui identificar com os pés? 

• Quais objetos consegui identificar com as mãos? 

• Qual foi o sentido que mais me ajudou para identificar os objetos? 

• Algum objeto foi identificado usando mais que um sentido? Quais foram os sentidos? 

• Algum objeto poderia ser identificado somente utilizando algum sentido que não foi apli-
cado? Explique. 
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Espera-se que os alunos percebam que, de modo geral, o principal sentido utilizado nessa di-

nâmica foi o tato e que a identificação dos objetos é feita mais facilmente quando se utilizam as mãos. 

Ressalte que, no entanto, alguns objetos, como instrumentos musicais, podem ser identificados utili-

zando o tato e a audição; em outros casos, como um frasco do perfume, a identificação pode ser rea-

lizada usando o olfato. 

Peça aos alunos que formem um círculo e pergunte sobre a atividade, indicando que compar-

tilhem suas respostas com as dos colegas. Faça um quadro na lousa com três colunas: na primeira 

registre os sentidos; na segunda coluna, a função que o sentido exerce, e na terceira, o nome do órgão 

do corpo que promove o sentido correspondente. Professor, aproveite essa oportunidade para escla-

recer que os órgãos funcionam em conjunto 

Visão Permite perceber as imagens. Olhos 

Olfato Permite perceber os cheiros. Nariz 

Gustação Permite perceber os sabores. Língua 

Tato Permite perceber texturas e temperaturas. Pele 

Audição Permite perceber os sons. Orelhas 

Solicite aos alunos que façam o registro do quadro no caderno e responda a eventuais dúvidas. 

Aula 2 – Ampliando os sentidos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Nesta aula, serão examinadas as limitações dos órgãos dos sentidos e, com isso, investigare-

mos as possibilidades de ampliação deles por meio de instrumentos. Para explorar esse tema, os alu-

nos realizarão uma atividade na qual devem ser expostos a algumas situações em que, sem o auxílio 

de um instrumento, não será possível examiná-las com precisão.  

Inicie a aula colocando as seguintes perguntas: 

• Quais partes do corpo utilizamos para perceber o ambiente e os objetos? 

• Quais sentidos estão relacionados a essas percepções? 

• Apenas com o tato, conseguimos saber o quanto de febre estamos? 

Em seguida, proponha aos alunos que verifiquem a temperatura corporal com a mão, tocando 

a própria testa. Escute as respostas. Em seguida, peça que comparem sua temperatura com a de outro 

aluno, colocando a mão na testa do colega. Peça para avaliarem quem da dupla parece estar mais 

quente e quem parece estar mais frio. Escute as respostas. 

Agora, apresente aos alunos um texto com letras muito grandes (pode estar em um slide pro-

jetado ou pode ser escrito na lousa) e peça que o leiam. Em seguida, apresente um texto com letras 

muito pequenas, cuja leitura só pode ser realizada se o leitor estiver bem perto do texto ou com o 
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auxílio de uma lupa. Por fim, coloque uma música no aparelho de som ou rádio e vá abaixando o vo-

lume até que seja possível entender aquilo que está sendo cantado. Incentive os alunos a compartilhar 

suas percepções.  

Após essa primeira experimentação sensorial, retome com os alunos cada uma de suas sensa-

ções em relação às propostas apresentadas. Pergunte se tiveram dificuldades em comparar as tempe-

raturas corporais, ou em ler o texto escrito com letras pequenas, ou ainda em ouvir a música com o 

volume muito baixo. Então, coloque a seguinte questão: Como poderíamos resolver esses problemas 

ou limitações?  

Apresente aos alunos o termômetro. Explique que esse instrumento tem a finalidade de medir 

a temperatura representando-a em uma escala de números, algo que não conseguimos determinar 

apenas com o uso das mãos. Apresente também aos alunos uma lupa de mão e solicite que leiam o 

texto com letras pequenas. Com o auxílio desse instrumento, espera-se que os alunos sintam mais 

facilidade na leitura. Para finalizar, mostre aos alunos uma caixa de som e um microfone (ou imagens 

desses equipamentos) e explique que, em lugares abertos, amplos ou com aglomerado de pessoas, 

podemos utilizar esses instrumentos para ampliar o som. 

Permita que os alunos explorem os instrumentos apresentados e peça que registrem no ca-

derno o que observaram. Eles podem fazer um quadro para representar sua percepção antes e depois 

do uso do instrumento. Verifique eventuais dúvidas ao longo da realização da atividade. 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem deve acontecer de forma contínua e processual, e deve começar 

com as perguntas e discussões propostas no início de cada aula. É importante escutar e valorizar as 

respostas dos alunos, incentivando-os a participar da aula e notando o conhecimento prévio que eles 

têm de cada tema tratado.  

Esta sequência apresenta atividades nas quais os alunos terão que interagir com os colegas e 

experimentar texturas, sons e outros tipos de percepção física. É importante, portanto, que, ao longo 

da aula, o professor mantenha um espaço aberto para diálogo, de forma que os alunos se sintam à 

vontade para expor suas dúvidas ao professor e aos colegas e também para auxiliar um colega com 

dúvidas. Além disso, eles devem ser instruídos a sempre respeitar os colegas na realização das 

atividades, esperando sempre sua vez de realizá-las, sem interromper a experiência dos demais. 

 Observe se os alunos participam das atividades propostas, anotam as informações pedidas, 

produzem os desenhos e se contribuem para o desenvolvimento dos temas das aulas, exprimindo suas 

ideias e seus conhecimentos prévios. Verifique ainda se conseguem desenvolver atitudes de interação, 

de colaboração e de troca de experiências em grupos, sobretudo respeitando a fala dos colegas. É 

importante que todos os alunos tenham a oportunidade de participar das atividades.  

Ao fim desta sequência de aulas, sugerimos retomar as anotações e os desenhos feitos pelos 

alunos. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito dos seus sentidos e percepções. Pergunte 
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se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que eles relacionem 

o que sabiam antes e o que sabem sobre os temas agora.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades em dupla e em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo arrumado? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

• O que eu aprendi sobre meus sentidos que não sabia antes? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Quando estamos resfriados, muitas vezes os sabores parecem ficar menos intensos. Por que isso 
ocorre? 

2. Dê alguns exemplos de instrumentos capazes de ampliar a visão e outros capazes de ampliar a 
audição? 

Gabarito das questões 

1. Isso ocorre porque o olfato é um dos sentidos associados à percepção dos sabores, junto com a 
gustação. Quando estamos resfriados, o nariz não processa o aroma dos alimentos da mesma 
maneira, influenciando na percepção dos sabores. 

2. Para ampliar a visão, pode-se utilizar um microscópio ou uma luneta. Já para ampliar a audição, 
pode-se usar um telefone ou um aparelho de som. 


