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OLÁ FAMÍLIAS!!!                                          
 
   Nessa semana estamos trabalhando com o tema, Os Sentidos. Hoje viemos propor uma atividade na 

qual podemos estimular e explorar na criança, o Tato e a Visão.   

Convide a criança para junto com você, separar alguns materiais que serão utilizados para realizar 

essa atividade. Conforme vão pegando os materiais, interaja com ela, falando que será feito uma atividade 

bem legal.  

Você vai precisar de uma folha de papel branca (ou da cor que preferir) e alguns objetos ásperos, 

lisos (como esponja de louça, esponja de banho), macio, durinho. Após separar os materiais, organizem um 

espaço para sentar-se com a criança e realizar a atividade.  

Na folha de papel faça uma flor com um buraco no miolo e vá colocando as superfícies com texturas 

e cores diferentes, para a criança tocar e observar, proporcionando a ela estímulos, de áspero, liso, macio, 

duro, entre outros. Quanto mais o bebê é estimulado, melhor é o seu desenvolvimento.  

 

 

 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto 
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                                      Olá Família! 

O processo da consciência corporal acontece aos poucos e se dá através dos 

cinco sentidos, por isso que as explorações sensoriais permitem que as 

crianças conheçam e percebam o mundo ao seu redor.  

A proposta da atividade de hoje sobre o OLFATO é que a criança consiga sentir e identificar os 

odores agradáveis e desagradáveis. 

É importante que o adulto explique para a criança que o olfato está relacionado ao nariz, que nos 

permite sentir os cheiros presentes no ar. Sugerimos que façam um exercício bem simples: cheirar 

a florzinha (inspirar o ar pelo nariz) e depois soprar a velinha (expirar o ar pela boca). 

Vamos pensar quais tipos de objetos e ou alimentos temos disponíveis em casa 

para a criança explorar e sentir o cheiro?  

 

Sugerimos que o adulto converse e apresente para a criança diferentes cheiros: agradáveis e 

desagradáveis; deixando que ela expresse sua opinião, como por exemplo: 

Cheiro de: sabonete, perfume, alimentos diversos (temperos, 

frutas, verduras, legumes, bolo...), plantas, amaciante de roupa, 

lixo, xixi, cocô, suor, esgoto, fumaça, entre outros. 

 

Para finalizar a atividade comente com a criança sobre os cuidados que temos que 

ter com o nariz, principalmente em tempos de pandemia.  

                                

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 
  


