
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data: 18/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS - OLFATO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

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, a falar para que serve e se estar sentindo algum cheiro no ambiente, etc. 

  

Para a realização da atividade de hoje, separe potinhos com tampas, coloque em cada potinho um 

ingrediente que exala cheiro (exemplo: cravo da índia, pimenta do reino, alecrim, hortelã, café, 

canela, algodão embebido em essência de baunilha ou perfume etc.). 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. 

Observação: Poderá usar outros materiais que tenham em casa da sua preferência (sabonete, 

perfume, sachês perfumados, etc.). 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.    
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Data:18/05/2021 

Turma: 
Berçário llC e 
Berçário llD 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS - PALADAR 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Descobrindo os sabores - Nossa proposta de hoje é trabalhar o sentido do paladar de maneira 

divertida e significativa que a criança vai amar! 

Prepare frutas cortadas em pequenos pedaços e reserve, depois cubra os olhos da criança e com 

o auxílio de um garfo, coloque um pedaço de fruta em sua boca e peça para dizer o gosto, se é 

doce, azedo, macia, dura. Após, pergunte qual fruta experimentou, diga o nome e assim 

sucessivamente com as demais frutas. Dialogue e pergunte para a criança qual a fruta, qual sabor 

ela mais gostou. 

Observação: Se a criança for resistente ao cobrir ou vendar os olhos, deixar que ela realize a 

atividade de forma que se sentir melhor.   

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.    

 

 

 


