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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 20/04/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 05: Cheirinhos e sabores das minhas refeições. 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

● Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Nem todas as crianças aprendem da mesma maneira: a maioria utiliza um sentido mais 

que o outro no processo de aprendizagem, sejam estes a visão, paladar, olfato, audição 

ou o tato. Por isso é fundamental explorar os sentidos desde os primeiros anos de vida. 

Os sentidos incentivam a inteligência! 

Desafiar os sentidos, instigar a curiosidade, estimular a atenção, a criatividade, o 

interesse em solucionar novos desafios e a possibilidade de articular e transformar os 

sentidos em aliados numa aprendizagem significativa e transformadora. 

Por isso, nossa proposta de hoje será experimentar e comparar o cheiro e sabor da 

alimentação do cotidiano. 

 

Materiais: 

- Refeição do cotidiano da família. 
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Sugestões para as famílias: 

Durante o dia, nos momentos de refeição da criança, o adulto responsável deverá 

incentivar a criança a sentir o cheiro e sabor de cada alimento oferecido. Atente-se a 

cada reação do pequeno durante a degustação e na diferenciação do paladar de um 

alimento para o outro. 

O diálogo nesta experiência é primordial para que ela seja efetiva! 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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