
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:21 /10/2021 SEMANA:31 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1A 

Objetivos de Aprendizagem:  Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

                                    

Atividade: Sachê do olfato. 

Recursos: Saquinho de geladinho, saquinho para freezer, temperos diversos, 

(orégano, tempero baiano, cominho). 

Estratégia: O adulto irá colocar temperos variados nos saquinhos, depois amarrar. Em 

seguida para as crianças maiores pode deixar a criança manusear e pedir que ela 
sinta o cheiro do tempero, observando suas expressões faciais, se irritará seu nariz, 
fazendo-a espirrar, ou se a criança irá gostar do cheiro. Para as crianças menores o 
adulto apenas passar o sachê perto do seu narizinho, observando suas expressões 
faciais, se irritará o narizinho fazendo-a espirrar, ou se é agradável o cheiro para o 
bebê. 
 
Observação: Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a atividade 
com a criança, se ela gostou, interagiu e se divertiu. 
 
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade desenvolve o olfato da criança, 
e começa o estímulo por gosto nos temperos. Observando melhor os temperos 
usados na França, que é um país que chama atenção não apenas pelas belezas 
arquitetônicas e as belas paisagens que possui, o país é encantador do seu idioma 
a sua maravilhosa culinária. A França preserva sua cultura gastronômica a finco, 
uma fidelidade que tem importante papel no turismo, pois são peculiares e 
afrodisíaco. 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com outras pessoas usando 
movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

 

 
 
Atividade: Arte com comida 

 

Ingredientes: Arroz, feijão e legumes/frutas diversos, prato.  

 

Estratégia: 

O adulto separa os alimentos que serão utilizados para construção dessa arte 

culinária, coloca-os sobre a mesa e conversa com a criança que irá fazer uma obra 

de arte/desenho, sobre o prato vão colocando os alimentos e utilizando a criatividade 

formando desenhos (como nos exemplos acima/releitura de uma obra famosa/ponto 

turístico do continente europeu como uma torre (França – Torre Eiffel, Itália - 

mar/barco, Holanda – bicicleta, etc.),ou pergunte a criança o que ela quer desenhar, 

Converse sobre as cores e sabores dos alimentos escolhidos, pergunte onde ela 

quer colocar o alimento.  

Registre como foi essa experiência para a criança, envie foto do prato e/ou da criança 

realizando a brincadeira. Bom e divertido apetite! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver a exploração sensorial dos alimentos, criatividade, 

interação, explorar e brincar com texturas diversas, alimentação saudável e divertida. 

Explorar a cultura Europeia, além de uma culinária riquíssima e famosa também 

possui grandes obras de artes e artistas famosos como Da Vinci, Picasso, entre 

outros. 

 


