
 
Esta atividade deverá ser realizada no Mão na Massa! 

Vamos investigar? 

 
1- Forme duplas. 
 
2- Coloque uma venda nos olhos do seu parceiro(a). Escolha alguns objetos da caixa e pergunte: 
Você está vendo alguma coisa?; Pode dizer qual é a cor desse objeto? 
 
3-  Dê o objeto para seu parceiro(a) manusear e peça que descreva o objeto. Este procedimento 
deve ser feito com cada objeto. Não dê dicas ao parceiro(a). Escreva o nome do objeto que você 
deu para o seu parceiro(a)  em uma folha. Anote o que seu parceiro(a) relatar. 
  
4- Retire a venda e mostre os objetos que foram apresentados, verifique se o objeto descrito 
pela pessoa é realmente o objeto que você deu para ela manusear. 
 
5-Troque de lugar com o seu parceiro(a). Repita a atividade, porém utilizando outros objetos. 
 
6- Coloque a venda nos olhos novamente, dê uma rodada  e sem ajuda tente ir até um ponto da 
sala estipulado pelo professor(a). Troque com o parceiro(a), que deverá fazer outro percurso.  
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