
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e 
Maria de Lourdes / Claudia, Cristiana, Eliane e 
Milene. 

 
Data: 05/05/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades e transformações. 
 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (OLFATO) 

 

Na atividade de hoje vamos dar continuidade aos cinco sentidos, será sobre o olfato o órgão 

responsável pelo olfato é o nariz. Ele consegue captar o cheiro de alimentos, da natureza etc. Por 

meio da cavidade nasal, o que ajuda o nariz a captar os odores bons e ruins que estão no 

ambiente. 

 

Estratégia de aprendizagem:   

Na atividade os pais e/ou responsáveis realizarão a brincadeira de identificar os cheiros e para isso 

deverá vendar a criança ou pedir que ela feche os olhos e oferecer diversos alimentos tais como: 

café, erva doce, chocolate em pó ou saches perfumados, sabonetes, etc. Para que criança 

identifique e tente adivinhar o que é através do cheiro, do olfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/olfato.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-do-nariz.htm


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professores: Reinaldo, Gilmar, Silvia, Carolina F., 
Eliana, Elaine, Carolina Q. e Ilma 

 
Data: 05/05/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: PERCEPÇÃO AUDITIVA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Objetivo desta atividade é identificar determinado objeto através do som que ele produz, como: 

panela, colheres, bola, apito, zíper, chocalho, folha de papel, sacolinha de plástico, molho de 

chaves, o que tiver disponível. Após ter organizado os objetos sonoros, um responsável irá produzir 

o som e pedir para que a criança adivinhe com olhos vendados ou sem contato visual (de costas 

por exemplo). No segundo momento, o adulto pode tocar três objetos seguidos e pedir para que 

digam o nome dos mesmos na ordem em que os sons foram produzidos.  

Observação: As crianças também podem tocar os objetos sonoros para que os adultos adivinhem. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 


