
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 
 

 
ATIVIDADE: Minicircuito. 

 
ESTRATÉGIA: 
O responsável irá fazer um minicircuito pela casa, onde a criança possa andar ou 
engatinhar com novos desafios. Pode começar pelo quarto indo de um cômodo a outro da 
casa, pode usar almofadas ou travesseiros para fazer as margens, ou se preferir usar 
móveis, fica legal também fazer uma rota onde passe por baixo da cadeira, ou da mesa, 
coloque almofadas no chão uma ao lado da outra, de maneira que crie altos e baixos, 
para a criança subir e descer, passe também por cima de sofás etc. Coloque brinquedos 
ao longo do caminho para que os bebês sempre tenham um estímulo para continuar. 
 

 
 
 
 



 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

Nome do aluno:  Semana 11 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, Mônica, 
Loriane 

Data: 21/05/2021 Turma: 
Berçário IB 

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

Olfato 
Estratégias:Para a realização da atividade de hoje, separe potinhos com tampas, 

coloque em cada um ingrediente que exala cheiro (exemplo: cravo da índia, pimenta do 
reino, alecrim, hortelã, café, canela, algodão embebido em essência de baunilha, dentre 
outros). 

Observação: Poderá usar outros materiais que tenham em casa da sua preferência 
(sabonete, perfume, sachês perfumados...). 
 

Em seguida, organize um espaço aconchegante em sua casa e apresente os 
pontinhos para a criança. Faça perguntas como: O que será que tem nestes potinhos? 
Vamos descobrir? Explique que são temperos para deixar a comida mais gostosa e 
cheirosa, vá abrindo os potinhos e convidando as crianças a cheirarem o seu conteúdo.  

O nariz é o principal órgão responsável pelo sentido do olfato, por meio dele sentimos 
diversos cheiros e odores, sejam eles bons ou ruins.  Dialogue com a criança, estimule a 
apontar onde fica o nariz, para que serve, se ela está sentindo algum cheiro no ambiente 
etc. 

 

 
              Fonte: https://espanol.babycenter.com/a25011031/los-cinco-sentidos-y-el-desarrollo-del-beb%C3%A9 

 
 


