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Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 
Atividade: Brincando de adivinha: descobrindo o cheiro.    
                                 
O olfato humano é o responsável dos sentidos, pois ele é capaz de identificar 
qualquer tipo de odores presente no ambiente, seja bom ou ruim. As moléculas das 
substâncias evaporam, ficando suspensas no ar, chegam até ao aparelho sensorial 
do olfato, onde são captados pelos receptores, que é onde podemos sentir o cheiro.           
 A brincadeira é uma forma de despertar o interesse e atenção das crianças, pois é 
brincando que a criança aprende e interage de forma simples e lúdica. 
 
Materiais necessários: Pode ser bem variados: perfumes, pasta de dente,  

produtos de higiene, cravos, canela, louro, hortelã, frutas e outros.  
 
 Como realizar a atividade: Vamos brincar através do desafio, ou seja, acertar qual é 

o cheiro apresentado. Organize um espaço bem tranqüilo, sente e converse com seu 
filho (a) sobre a atividade e o significado do que é o olfato e sua função. Após esse 
diálogo, inicie a brincadeira da adivinha, que é fácil e divertida. Mas antes de iniciar a 
brincadeira, separe alguns objetos que possam utilizar e tenham cheiro, não podem 
esquecer-se da questão da alergia, caso a criança tenha algum tipo de alergia, faça a 
troca. Assim, já com os objetos separados, inicie a brincadeira. O adulto deverá 
vendar os olhos da criança de modo que ela não veja ou deixe-a livre, mas o 
importante é vendar, para que ela descubra o cheiro. É preciso apresentar a ela, todo 
o objeto que irão trabalhar juntos, assim ficará mais fácil que a criança adivinhe qual é 
o cheiro. Agora é só brincar e aprender e não se esqueçam de nos enviar fotos ou 
vídeos, dizendo se gostaram ou não e se aprenderam.  
Boa atividade! 

 
Segue o link como apoio:  
 
https://youtube.com/watch?v=K9s2yB3nKZw&feature=share   
 

https://youtube.com/watch?v=K9s2yB3nKZw&feature=share

