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 ATIVIDADE: QUE CHEIRINHO É ESSE? 

Olá famílias esperamos que estejam bem! 

Para concluir a semana e fechar os cinco sentidos, vamos contemplar nessa 

atividade o sentido do olfato, como bem vimos durante a semana os sentidos tem 

que ser desenvolvidos desde bem pequenos, e na nossa faixa etária ele é um dos 

desenvolvimentos mais importantes. 

E para ser bem desenvolvidos é importante exercitar, o olfato e o paladar têm forma 

de ação semelhantes pois o olfato são partículas que se desprendem da substancias 

e ativam as células o mesmo ocorre com o paladar.  Quando isso ocorre, leva uma 

corrente de impulsos nervosos a uma pequena parte do cérebro que é encarregado 

de interpretar essas sensações. 

Olfato é o sentido mais forte nos seres humanos, pois conseguimos diferenciar mais 

20 mil tipos de odores, 80% do gosto que sentimos é na verdade o seu aroma por 

conta disso quando estamos gripados e o nariz fica congestionado os alimentos 

muitas vezes perdem seu sabor, por não podermos sentir seu cheiro. 

Agora vamos a nossa atividade que será um desafio para as crianças e os pais ou 

responsáveis. Vocês irão pegar pedaços de pano pode ser tnt, retalhos ou até um 

papel tolha o que você tiver, mas se não tiver pode fazer do mesmo jeito usando um 

potinho. Em cada pedacinho de pano vamos colocar algum produto ou alimento que 

tenha cheiro, aqui vão algumas opções: pó de café, canela, chás de camomila, erva 

cidreira, erva doce, hortelã, manjericão, temperos, um pedaço de algodão com 

perfume, talco, amaciante, etc... 

Então, vocês irão misturar os saquinhos e pedir para a criança cheirar e adivinhar e 

você também fará o mesmo.  

Se fizerem em potinhos você pode vendar a criança para que ela descubra o 

cheirinho.  

Divirtam-se e nos mandem fotos e vídeos, estaremos ansiosas! 

EQUIPE CUMPIAN                      



 
 

 

 

 

 

 

 

                  PROJETO LEITURA  

 

 

As crianças quando estimuladas a escuta de histórias tem grandes 

chances de se tornar um adulto leitor. A escuta da leitura estimula 

a linguagem oral, sua escuta além de desenvolver sua imaginação 

e ainda proporcionar um momento acolhimento entre a família. 

                   Segue o Link da história: Panda e o tesouro dos cinco setidos. 

                                           https://youtu.be/Xl4uZvaVTfE  
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