
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 11  

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e 

Maria de Lourdes / Cristiana, Eliane, Sarah, Cláudia e 

Milene. 

 

Data: 17/05/2021 

Turma: 

Maternal A / 

Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: CORES E FORMAS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Essa semana vamos trabalhar as cores e formas geométricas. Iniciaremos nossa atividade 

solicitando que desenhem em uma folha de papel (o que tiver disponível em casa) um quadrado, 

um triângulo, um retângulo e um círculo. Antes de dizer o nome das formas geométricas, pergunte 

a criança se ela sabe como se chama cada forma, então reforce o nome de cada uma delas.  Em 

seguida, convide a criança para um passeio pela casa, uma volta pela sala ou pelo jardim e peça 

a criança para identificar as formas apresentadas, se ela encontra alguma delas em algum objeto. 

Caso queira expandir o passeio, dê uma volta pela rua e procure as formas geométricas 

apresentadas. Caso saia à rua, não esqueça de usar máscara e higienizar corretamente as mãos 

após manipular objetos. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o momento da 

atividade.    

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professores: Carolina Q, Gilmar, Reinaldo, 

Silvia, Caroline F, Eliana, Elaine e Ilma, 

 

Data: 17/05/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

 

TEMÁTICA: OS CINCOS SENTIDOS – OLFATO 

  

Olfato - O órgão responsável pelo olfato é o nariz. Ele consegue captar o cheiro de alimentos, da natureza e de tudo 

mais por meio de células sensoriais que ficam na cavidade nasal, o que ajuda o nariz a captar os odores que estão 

no ambiente. Estes cheiros são enviados ao cérebro que efetua a interpretação. O olfato é altamente específico, pois 

a capacidade de percepção dos odores varia de indivíduo para indivíduo, além de o mesmo odor provocar reações 

diversas, prazerosas ou não, em diferentes pessoas. A memória olfativa é fundamental na relação entre o indivíduo, 

o ambiente que o cerca e os odores característicos. 

 Estratégia de aprendizagem:  
Vamos estimular o olfato, identificando diferentes odores para assim, desenvolver e ampliar o 
vocabulário descritivo referente ao olfato. Para esta atividade você irá precisar:  

 Copos descartáveis e/ou potes pequenos, pratos entre outros que dê para tampar passando 
um papel toalha, plástico filme ou papel alumínio. Em cada copo descartável, potes entre 
outros, coloque um alimento e cubra a parte de cima, amarre (caso seja necessário para não 
derrubar o conteúdo) um elástico e faça furinhos. 

 Nos potes /copos (algumas sugestões do que pode ser colocados) como: Café - Cravo – 
Canela – Shampoo – Bolo (se possível) - Amaciante de roupas, cebola e alho, entre outros 
produtos que possam utilizar para realizar atividade. No total de 5 a 6 diferentes 
produtos/alimentos, se possível.  

 Peça para a criança escolher um copo, oriente-a para que cheire e tente descobrir o que é 
pelo olfato. Apresente para criança o que tem dentro do copo e ver se acertou o cheiro e 
apresentando onde podemos utilizar esses produtos/alimentos.  

IMPORTANTE!!!! Produtos de limpeza (verificar a questão tóxica do produto, para não causar nenhum mal-estar nas 
crianças). Atente-se apenas para o tipo de material utilizado e cuidado para não aguçar algum tipo de alergia que 
alguma criança possua.  

 

 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

