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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 23/04/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 07: Aromas da natureza. 

 

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); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

O olfato tem um papel importante na representação de segurança para o bebê, desde os 

primeiros meses de vida. É através do cheiro que ele vai identificar onde e com quem 

está. 

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

olfato tem o poder de registrar memórias emotivas, trazendo à lembrança situações 

vividas, pessoas conhecidas e lugares visitados.  

 Hoje nós iremos incentivar nossos pequenos a explorar cheirinhos que são extraídos da 

natureza e que se encontram dentro da nossa casa, que na qual utilizamos em nosso dia-

a-dia. 

 

Materiais: 

- Elementos que exalam cheiro como: cravo, canela, gengibre, café, flores, folha de 

louro, hortelã, folha de boldo, alho, cebola, erva cidreira, entre outros.    
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Sugestões para as famílias: 

Escolha algum elemento da natureza de uso rotineiro que possua aroma e apresente para 

seu pequeno, destacando o nome do item. Em seguida incentive a criança a sentir o 

cheirinho.  

 

Dica: Para a criança ter maior liberdade ao explorar os elementos, poderá embrulhá-los 

em trouxinhas com pedaços de tecidos.    

 

Atenção: Caso for oferecido recursos naturais como flores e plantas, a atenção deve ser 

redobrada pois pode ser que no interior delas tenha bichinhos encontrados em jardins. 

 

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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