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SOBRE A ATIVIDADE 
Introdução: Atualmente, no processo da aprendizagem, estão sendo       

desenvolvidas e aplicadas diversas maneiras didáticas de aulas tendo         
como principal ferramenta as metodologias ativas. Pensando nisso        
para aplicar essa aula foi proposta uma dinâmica em que os alunos            
utilizam os sentidos humanos para realizá-la. Os sentidos têm muita          
relevância para os seres humanos, na sua relação de comunicação          
com o meio externo, podendo ter grande importância no que se refere            
a defesa e mecanismo de alerta.  
Hofstein e Lunetta (1982, p. 203) destacam que as aulas práticas no            
ensino das ciências têm as funções de despertar e manter o interesse            
dos alunos, envolver os estudantes em investigações científicas,        
desenvolver habilidades e capacidade de resolver problemas e        
compreender conceitos básicos. 

Objetivo: Aplicar uma dinâmica relacionada aos órgãos dos sentidos; 
Demonstrar aos alunos como e quais os mecanismos que levam a           
percepção dos sentidos. 
 

Regras e/ou  
Procedimentos: 

Para aplicação da dinâmica a sala deve ser dividida em dois grupos            
com cores distintas. Para cada um dos cinco sentidos deverá ser           
proposto vários desafios. Cada grupo deve ter cinco representantes         
diferentes para cada sentido, não podendo repetir a pessoa, desta          
maneira haverá uma quantidade maior de alunos interagindo na aula.  



 

Os desafios consistem da seguinte maneira: no desafio do olfato o           
aluno estará vendado e um elemento será posicionado à sua frente, e            
o aluno poderá sentir o cheiro por três segundos e dizer o que se              
relaciona a tal aroma. Os elementos podem ser: orégano, cola branca,           
alho e ração de cachorro. No paladar, o aluno será vendado e após             
ingestão do alimento terá cinco segundos para dizer o nome do           
alimento que degustou, que podem ser: pera, banana, granulado,         
coco, queijo, chocolate branco e chocolate preto. Para a visão, um           
estudante deverá inicialmente estar vendado, à sua frente será então          
disposto seis objetos e por cinco segundos ele poderá retirar a venda            
e observar a sequência posicionado no seu campo de visão. Após           
isso, o aluno deve ser vendado novamente, a ordem é modificada e o             
aluno deve ser capaz de colocar na ordem correta inicial, os objetos            
que podem ser utilizados nesse âmbito são: folha de papel, óculos,           
caneta, apontador de lápis, tampinha e um esmalte. Para a aplicação           
do tato, os alunos devem colocar a mão dentro de uma caixa e dentro              
irá conter um item, o representante poderá manuseá-lo por apenas          
três segundos e posteriormente este aluno terá que informar o que           
tocou, para tal podem ser utilizados: mini frigideira, relógio e linhaça.           
Por fim, no desafio da audição, é colocada uma melodia na caixa de             
som e o grupo que souber qual é a música vai a frente, diz o nome da                 
música e canta um trecho da música. Se a música citada estiver            
correta, a equipe pontua, lembrando que cada acerto terá o valor de            
um ponto. Feito isso, ao final da dinâmica os aplicadores devem           
contabilizar os pontos e anunciar o grupo vencedor. 

 

Aplicabilidade: A dinâmica é de baixo custo e pode ser aplicada em qualquer nível de              
ensino. 

Pós-Atividade:  
Durante a aplicação da atividade prática poderá ser detectado         
ampla atuação das equipes. 
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