
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25  

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata, 
Tereza, Francisca, Najara, Rosângela, Goreti, 
Mirian e Luci Ana. 

 
Data: 08/09/2021 

 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA:  OS CINCO SENTIDOS - OLFATO   

 

Estratégia da atividade: 

Essa semana vamos trabalhar outro sentido, o olfato. Primeiramente separarem alguns potinhos, 

com cravo da índia, canela em pau, café, alecrim (ou outro tempero) e um algodão embebido 

em vinagre ou limão. Após, organizem um lugar aconchegante, e levará em uma caixa os 

potinhos, então convide e incentive a criança para sentir o cheiro de cada potinho, pergunte: O 

que será que tem na caixa? Vamos descobrir? Abra a caixa e vá mostrando os potinhos para as 

crianças. converse sobre o cheiro, perceba se a criança aprecia o cheiro e enquanto isso 

converse, diga o nome da especiaria ou tempero utilizado.  

Explique que são temperos para deixar a comida mais gostosa e cheirosa. Depois abra os 

potinhos e convidando as crianças a cheirarem o seu conteúdo.  

 

 

 

Observação: Não se 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 25 

Professoras:  Adriana Serpa, Elisete, Viviane, 
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza/ Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta/ Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

 
Data: 08/09/2020 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA PÁTRIA 

 

Estratégia da atividade: 
Iniciaremos a semana com o vídeo musical “Meu Brasil - Independência do Brasil” junto com 
a criança, em seguida converse sobre a perguntando sobre o que mais gostou no vídeo. 
No segundo momento convide a criança para confeccionar um chapéu utilizando folhas de 
jornais, revistas, sulfites ou o material que estiver disponível em casa. Se possível, decorar o 
chapéu nas cores da bandeira brasileira (verde, amarelo, azul e branco).  
Durante a atividade, peça para a criança observar e participar da dobradura e da decoração 
do chapéu. Quando terminar a decoração, poderá brincar e se divertir. 
 
Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=eNNo5Sm7uC0 
  
Passo a passo da dobradura     

                                  

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNNo5Sm7uC0

