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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 23/04/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade 04: Cheirinhos da natureza.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

O contato com a natureza é muito importante para o desenvolvimento das crianças e da 

consciência de preservação com necessidade de estímulos desde a primeira infância. 

Rico em aromas, cores e texturas diferentes, os ambientes naturais farão parte desta 

atividade com intuito de promover a exploração do sentido olfato. 

Pense em um ambiente próximo à sua casa que não ofereça riscos à saúde da criança ou 

um espaço em sua residência que possam explorar plantas, flores, ervas aromáticas e 

temperos e convide a criança para que possa sentir os aromas naturais. Questione-a 

sobre suas percepções e preferências estimulando a interação através da linguagem oral. 

 

Materiais:  

- Flores e plantas; 

- Ervas aromáticas (Hortelã, cebolinha, salsa, café, chás etc); 

- Temperos (Orégano, canela, cravo, alho etc.). 

 

Sugestões para as famílias: 
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Interaja utilizando palavras simples e objetivas permitindo que a criança se expresse 

com autonomia e estimulando que demonstre suas preferências oralmente. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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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