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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/10/2021 SEMANA:32 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE TURMA: 
MATERNAL A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos da cultura e 
cuidado de si em jogos e brincadeiras. 

PROJETO VOLTA AO MUNDO - CONTINENTE EUROPEU – FRANÇA    

            
 

     CURIOSIDADES SOBRE A FRANÇA 

Vocês sabiam que a França é conhecida como o país que faz os melhores 

perfumes do mundo? 

Vamos conhecer um pouco dos aromas e fragrâncias do nosso país? 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=oEzSMuHDjF4 

Cheirinhos da casa “vídeo da tia Cris” 

Atividade: Sentir diferentes cheiros. 

Recurso: smartv, celular, notebook, sabonete, perfume, xampu, talcos, 

amaciantes de roupas, condimentos (canela, cravo) ervas (alecrim, arruda, 

manjericão), café, mexerica etc.  

Estratégia:  

O adulto responsável deverá apresentar para a criança produtos de higiene, 

ervas ou alimentos que apresentem cheiros fortes e marcantes. Vamos 

explorar o olfato, mostrar para a criança uma série de temperos, alimentos, 

flores e produtos de higiene e limpeza que você tenha em casa. Peça para que 

ela cheire e classifique o que são. Exemplo: xampu, amaciante, chá, café, 

feijão cozido, cheirinho de pipoca estourando etc. usem a imaginação e testem 

o olfato e o conhecimento que a criança tem em relação aos aromas. 

Durante a atividade gravem um vídeo e poste no grupo da sala para que 

possamos a criança no desenvolvimento da atividade. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é promover experiências nas quais as crianças 

observem e explorem características e propriedades de determinados materiais, 

comparando com nossos costumes popular e a do país da França. 

Desenvolvendo o olfato e ampliação do conhecimento através do lúdico em 

experiências concretas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEzSMuHDjF4


 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/10/2021 SEMANA: 32 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Respeitar regras básicas de convívio social nas 

interações e brincadeiras. 

 

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E PROJETO VOLTA AO MUNDO 
 

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zCt-XR3yIOQ 

A turma do Seu Lobato – A horta do Seu lobato (Volume 3 – música infantil)  

 

Atividade: Suco asiático AOJIRU  

 

Recurso: Celular, computador, couve, abacaxi, hortelã, liquidificador. 

Estratégia: Vamos continuar com o projeto volta ao mundo conhecendo uma 
tradição do povo japonês sobre o suco de couve (AOJIRU) é usado para curar 
doenças e como fonte de vitamina, após o adulto e a criança assistir ao vídeo” A 
horta do seu Lobato”, em seguida o responsável irá convidar a criança para 
ajudá-la a fazer o suco, primeiro deve-se bater no liquidificador 1 folha de couve, 
2 fatias grossas de abacaxi e 3 folhas de hortelã. Beber a seguir junto com a 
criança, de preferência sem coar e sem adoçar, explicando que esse suco é de 
origem asiática usado no tratamento natural para digestão, já que o abacaxi é 
rico em fibras, e o couve é anti-inflamatório natural, tire uma foto e envie para 
nós.  
 
Curiosidade sobre esta atividade: Durante a segunda guerra em 1943, o 
médico costumava fazer sucos com vegetais verdes e principalmente couve 
japonesa para suplementar a dieta pobre de sua família, ao longo do tempo 
percebeu melhora em doenças pré existentes e melhora da saúde. Desde então, 
os japoneses tomam Aojuri para curar doenças e como fonte de vitaminas e 
minerais, usando para suplementar a dieta de forma saudável. As crianças bem 
pequenas têm a oportunidade de descobrir e se apropriar das regras básicas de 
convívio social conforme podem vivenciar diversas situações de interação em 
atividades compartilhadas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCt-XR3yIOQ

