
 

 
 

 

 

 

                      

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

DESCOBRINDO AROMAS 

A atividade proposta tem como objetivo principal desenvolver os sentidos, 
especificamente o olfato. Escolha um lugar confortável em sua casa para a realização da 
atividade com tapetes e almofadas. Pode ser na sala ou área externa. 

Separe saches de chá, temperos, sabonetes, perfume, ou outros materiais que tenha 

disponível, no qual tenha diferentes odores. Convide a criança a sentir um cheiro por vez e 

na sequência pergunte se lhe agradou. 

Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo.  

                                                   Boa atividade!  
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ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 17/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Sandra, Rosangela, Elisangela, Damaris, Leila, Lourdes, 
Maria José. 

TURMA: BIIA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE:QUE SOM É ESSE? 

 

 A brincadeira pode ser realizada em diferentes espaços internos. Para 

acontecer selecione vários materiais, alguns de uso cotidiano das crianças e outros não tão 

familiares a elas, que favoreçam a descoberta de suas possibilidades sonoras, como: uso de 

latinhas, colheres, garrafinhas, tampas, apitos, chocalhos, brinquedos sonoros, sons 

produzidos com a voz, imitando animais (cachorro, gato, pintinho) etc. Peça para a criança 

fechar os olhos ou se esconder, produza os diversos sons e pergunte, quem faz esse 

barulhinho? 

 Organize os materiais de maneira acolhedora e convidativa às crianças, podendo 

seguir nossas sugestões:  

 1º Deixar que explorem e realize o manuseio de todo o material que foi reunido para 

a brincadeira; 2º Esconder os objetos em diferentes lugares e em diferentes superfícies; 3º 

Pedir para a criança fechar os olhos; 4º Fazer o barulho com o objeto sonoro e perguntar 

que som é esse? Onde ele está? 

.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 17/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Carmem, Fernanda, Antônia, Deise, Adriana, Cristiane TURMA: BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 


