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                Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 29/05/2020 

Título da Atividade: Cheirinho da minha casa. 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeiras e descanso (EI01EO05);  

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

entre eles. (EI01ET05);  

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

temperatura) (EI01ET01).  

Pesquisas mostraram que o aroma familiar deixa os pequenos mais tranquilos e 

confortáveis.  

Resumo 
Nesta proposta serão disponibilizados diferentes itens que exalem cheiros que a criança 

sente no seu cotidiano.   

Para que possamos trabalhar os estímulos olfativos e ao mesmo tempo buscar referências 

de sua casa.  

 

Materiais: 

● Tecidos; 
● Itens que exalem cheiro como: sabonete, creme hidratante, perfume, sabão em pó, 

amaciante, entre outros. 

 

Espaço:  

Como os bebês irão sentir diferentes tipos de cheiros, proponho que o ambiente seja 

aberto, e que não apresente riscos. 

 

Tempo sugerido:  

20 minutos. 
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Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:   

Observe se seu bebê não irá estranhar algum tipo de cheiro, tembém importante ser 

disponibilizados apenas aromas em que a criança já sinta no seu dia-a-dia. 

ATENÇÃO: Caso a criança for alérgica, ofereça somente os produtos que foram 

autorizados pelo pediatra.  

 

O que fazer durante: 

Serão disponibilizados para o bebê vários tecidos com diferentes tipos de cheiros 

utilizados no dia-a-dia da família, favorecendo a exploração e o estimulo olfativo.   

 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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