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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

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

Título da Atividade 06: Cheirinhos da criança. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

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

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02). 

 

Proposta pedagógica: 

Os sentidos são as janelas do mundo. Quando os aperfeiçoamos, melhoramos nossa 

qualidade de vida. 

Deste modo, na proposta de atividade remota de hoje, desafiaremos e colocaremos em 

prática o sentido: OLFATO. Com o intuito de despertar, instigar e estimular todo o 

sentido olfativo das nossas crianças, associando-o com o seu âmbito familiar. 

 

Materiais: 

- Itens da criança: roupas, objetos de apego, cobertor, travesseiro, shampoo, sabonete, 

entre outros. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá selecionar alguns itens que 

fazem parte do convívio da criança, e que tenham o seu próprio cheirinho. 

Prepare um espaço aconchegante da casa, e convide a criança para a realização da 
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atividade. Em seguida, coloque os itens selecionados em suas mãozinhas, incentivando 

que ela sinta o seu cheirinho. 

 

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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