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CONTEÚDO: 

Jogo composto por 50 fotografias sobre os sentidos distribuídas em: 10 fichas-mestras 

(duplicadas) com a fotografia de cada um dos cinco órgãos sensoriais (moldura azul) e 40 

fichas com fotografias de situações perceptivas que representam os cinco sentidos na vida 

real (moldura verde). Inclua um dado. 

IDADE RECOMENDADA:  
Dos 3 aos 6 anos.  

CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓGICAS: 

As fotografias representam experiências perceptivas relacionadas com cada um dos 

sentidos e permitem ampliar o conhecimento funcional dos diferentes órgão sensoriais. 

Favorecem o desenvolvimento da DESCRIÇÃO, da EXPRESSÃO e da FLUÊNCIA VERBAL. Os 

ambientes, as personagens e as situações representadas nas imagens são familiares e 

próximas do contexto em que o aluno se desenvolve. É um excelente meio para o 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM, a AMPLIAÇÃO DO VOCABULÁRIO e a utilização dos 

VERBOS correspondentes às acções representadas nas imagens. 

OBJETIVOS DIDÁTICOS: 
- Permite demonstrar a importância das funções realizadas pelos 5 sentidos no 

nosso meio através dos órgãos sensoriais. 

- Favorece o desenvolvimento e a ampliação do vocabulário básico. 

- Melhora a coordenação psicomotora através da manipulação e da união correcta 

das fichas. 

- Estimula o desenvolvimento da observação, tanto das acções como das paisagens, 

das personagens e dos objectos representados. 

 

SISTEMA DE JOGO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
- Os órgãos sensoriais (fichas-mestras) possuem uma moldura azul  para diferenciá-

los das demais imagens que possuem uma moldura verde e representam situações 

da vida real relacionadas com cada um dos sentidos. 
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- É recomendável começar familiarizando-se com cada uma das imagens dos órgãos 

sensoriais e, depois, realizar algumas associações e agrupações seguindo as 

instruções do professor a modo de exemplo. 

- A partir das fichas-mestras, a criança deverá identificar e agrupar as 8 fotografias 

correspondentes a cada sentido. 

- As agrupações podem ser realizadas de duas formas: 

o Até 5 jogadores: cada aluno deverá apanhar um sentido (ficha-mestra com 

moldura azul) e identificar as 8 fotografias relacionadas com o respectivo 

sentido. Deverá colocá-las ao redor da ficha-mestra formando um conjunto 

de nove fichas, incluindo a ficha-mestra como ficha central. 

o Até 10 jogadores: SISTEMA CRUZADO: cada aluno deverá apanhar um 

sentido (ficha-mestra com moldura azul) e identificar 4 fotografias 

relacionadas com o respectivo sentido. Deverá colocá-las ao redor da ficha-

mestra formando uma cruz. Feito isso, deverá procurar o colega que tiver 

trabalhado o seu mesmo sentido, de forma a juntar todas as fichas com 

imagens do mesmo sentido formando um conjunto de nove fichas, com a 

ficha-mestra como ficha central.  

Jogo com os dados 

1. Coloque 5 fichas-mestras (1 de cada órgão sensorial) voltadas para cima no centro 

da mesa e distribua as outras fichas de situação perceptiva (moldura verde) entre os 

jogadores. 

2. Em turnos, cada jogador rola os dados e de acordo com o órgão sensorial que sai 

nos dados, ele procura entre suas fichas por um ficha com uma situação relacionada 

a esse sentido. Em caso de não ter qualquer ficha adequada, o turno do próximo 

jogador é ultrapassado. 

3. O jogador que anteriormente ficou sem fichas ganha. 

 

 

 


