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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 22/04/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 03: Meu cheirinho.  

 

Objetivos específicos:  

➢ Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

➢ Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

(EI03ET05).  

 

Proposta pedagógica:  

Podemos nem nos dar conta, mas guiamos nossas vidas pelos cheiros - bons e ruins. O 

olfato - um dos cinco sentidos do ser humano, ele tem o poder de registrar memórias 

emotivas, trazendo as lembranças e situações vividas, pessoas conhecidas, lugares 

visitados. Os aromas também aguçam o apetite (até quando não estamos com fome), 

despertam sensações, desejos.  

Portanto nesta atividade a criança irá sentir o cheiro do seu perfume, seu cabelo, o 

sabonete que ela usa, as suas roupinhas o seu cheirinho o cheiro da mamãe e o cheiro da 

sua casa. Assim ela irá descobrir novos aromar e relembrar memorias vividas através 

dos aromas sentidos.  

 

Materiais: 

Perfume da criança, shampoo e condicionador, roupinhas, sabonete e etc.   

 

Sugestões para as famílias: 
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Durante o dia estimule a criança a sentir os aromas encontrados em casa, esses aromas 

podem ser obtidos na hora do banho, durante uma troca de roupa, um abraço, ou até 

com ajuda de um adulto mediador para estar sentido o cheiro de algum perfume que a 

criança usa ou algum difusor de aroma encontrado em casa.  

 

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/atividades-remotas. 

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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