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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 02/08 a 06/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Os cinco sentidos: olfato. 

 

OBJETIVOS: Conhecer, identificar e diferenciar os sentido do olfato. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Fale com sua criança que o nariz serve para respirar e também para cheirar. Quando respiramos sentimos 

também o cheiro de várias coisas: perfume, tempero, fumaça, paõzinho, chulé, etc.  

O nariz é especializado em sentir cheiros e com a ajuda do cérebro conhece e reconhece os odores para 

por exemolo, nos proteger do perigo, pois se você sente o cheiro de fumaça seu cérebro avisa que é bom 

procurar de onde vem e apagar o fogo para não ser tornar um incêndio, mas também nos faz sentir bem, 

quando sentimos aquele cheirinho de bolo assado que dá agua na boca e fome, vontade de comer. 

Agora vamos descobrir o nome do objeto pelo cheiro brincando de “cheiro de que?” 

Materiais: 

Limão, sabonete, flor, alho, etc.(o que tiver em casa) 

Obs. Tome cuidado se sua criança for alérgica. 

Explique para criança que ela vai ter de adivinhar o objeto pelo cheiro. 

Peça que a criança feche os olhos e passe perto de seu nariz os diferentes materiais para que sinta o 

cheiro, após cada objeto, peça que ela fale, se é um cheiro bom ou ruim e o nome do objeto que aquele 

cheiro lembra.  

Parabenize ao acertar. 

REGISTRO: Desenhe abaixo o objeto que você mais gostou do cheiro. 
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COM MEU NARIZ EU CHEIRO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 02/08 a 06/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Sequência numérica. 

  

OBJETIVOS: Ampliar os conhecimentos de noções de sequência. 

 

MATEMÁTICA - NÚMEROS 

Estamos aprendendo sobre o olfato (cheiro). Ajude sua criança recortar as flores no final da pagina e colar  

completando a sequência de flores. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 02/08 a 06/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Linguagem oral como organizador do pensamento e de comunicação.  

 

OBJETIVOS:Organização do pensamento com coerência. 

LÍNGUA PORTUGUESA - ORALIDADE  

Olha só mamãe, estamos falando de olfato vamos contar uma história de um bolo. Quer coisa mais 

gostosa e cheirosa? Leia a história para sua criança e depois peça para que reconte do jeitinho que ela 

entendeu. Faça perguntas sobre a história para ajudar a lembrar detalhes.  

O CASO DO BOLINHO - Tatiana Belinky 

Era uma vez um vô e uma vó. Um dia vô acordou e disse: 

- Vá, minha velha, e faça um bolinho gostoso pra gente comer. 

A Velha pegou dois punhados de farinha, recheou a massa com creme de leite, formou um bolinho 

redondinho e pôs fogo pra assar. 

O bolinho ficou dourado e cheiroso, e a vó o colocou na janela pra esfriar. 

No começo o bolinho ficou lá, bem quieto. 

Mas logo cansou de estar parado e começou a rolar. 

Rolou da janela pra cadeira, da cadeira pro assoalho, do assoalho pra porta, e foi rolando pela porta afora 

até cair no quintal. 

E foi rolando e rolando, do quintal pra porteira e da porteira pra fora, até chegar na estrada. E lá se foi o 

bolinho rolando pela estrada, até que encontrou uma lebre. 

- Bolinho, Bolinho, eu vou papar você - disse a lebre.  

- Não me pape não, dona lebre - disse o Bolinho. 

- Deixe eu cantar uma canção pra você:  

"Eu sou um Bolinho, 

Redondo e fofinho, 

De creme recheado, 

Na manteiga assado, 

Deixaram-me esfriando, 

Mas eu fugi rolando! 
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O vô não me pegou, 

A vó não me pegou, 

Nem você, dona Lebre, 

Vai me pegar!" 

E saiu rolando, antes que a Lebre pudesse piscar um olho. 

Rola que rola, até que encontrou um Lobo. 

- Bolinho, Bolinho, eu vou papar você - disse o Lobo. 

- Não me pape não, deixe eu cantar uma canção pra você: 

"Eu sou um Bolinho,  

Redondo e fofinho, 

De creme recheado, 

Na manteiga assado, 

Deixaram-me esfriando, 

Mas eu fugi rolando! 

O vô não me pegou, 

A vó não me pegou, 

A Lebre não me pegou, 

Nem você, Lobo bobo, 

Vai me pegar!" 

E saiu rolando, antes que o Lobo pudesse piscar um olho. Rola que rola, até que encontrou uma Raposa. 

- Bolinho, Bolinho, pra onde vai rolando? - perguntou a Raposa. 

- Pela estrada afora, como você está vendo. 

- Bolinho, Bolinho, cante-me uma canção - pediu a Raposa. E o Bolinho cantou: 

"Eu sou um Bolinho, 

Redondo e fofinho, 

De creme recheado,  

Na manteiga assado, 

Deixaram-me esfriando, 

Mas eu fugi rolando! 

O vô não me pegou, 

A vó não me pegou, 

A Lebre não me pegou, 
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O Lobo não me pegou, 

Nem você, dona Raposinha, vai me pegar!" 

E a Raposa disse então: 

- Que bela canção, Bolinho! Pena que eu sou dura de ouvido, não escuto 

muito bem. Lindo Bolinho, pula no meu focinho, fica mais pertinho, pra 

ouvir você direitinho! 

O Bolinho pulou no focinho da Raposa, e a Raposa, nhoc!, papou o Bolinho!!!! 

REGISTRO: Faça um desenho da parte que gostou da história. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI STÉLIO MACHADO LOUREIRO 

 
   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A / C Davina 02/08 a 06/08 de 2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS: Apreciação musical e contextualização - Gênero Infantil. 

  

OBJETIVOS:Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros. 

ARTES VÍSUAIS – MÚSICA 

Vamos cantar uma canção que fala de várias coisas que cheiramos com o nariz. 

 

Mundo Bita - Meu Nariz  

 
O cheiro da rosa voou no vento 

A brisa dançarina tão feliz 

Esvoaçou a barra da cortina 

E fez um carinho no meu nariz 

Parceira ventania perfumada 

Do teu aroma já me satisfiz 

E desse seu jeitinho tão traquina 

Escapou na janela por um triz 

Logo me inspiro no seu jeito 

Tão tranquilo da vida levar 

Abro a porta e encho o peito 

Deixo o vento me refrescar 

O vento vigoroso e apressado 

Levou a folha do pé de limão 

Bagunçou o cabelo da menina 

Ô senhor vento quanto confusão 

O meu nariz xereta é curioso 

Fareja gostosuras no fogão 

Com fôlego mergulho na piscina 

Num sopro forte encho um balão 

Logo me inspiro no seu jeito 

Tão tranquilo da vida levar 

Abro a porta e encho o peito 

Deixo o vento me refrescar 

O cheiro da rosa voou no vento 

A brisa dançarina tão feliz 

Esvoaçou a barra da cortina 

E fez um carinho no meu nariz 

O meu nariz xereta é curioso 

Fareja gostosuras no fogão 

https://www.youtube.com/watch?v=1-FtUE56mRE
https://www.youtube.com/watch?v=1-FtUE56mRE


 

8 
 

Com fôlego mergulho na piscina 

Num sopro forte encho um balão 

Logo me inspiro no seu jeito 

Tão tranquilo da vida levar 

Abro a porta e encho o peito 

Deixo o vento me refrescar 

Logo me inspiro no seu jeito 

Tão tranquilo da vida levar 

Abro a porta e encho o peito 

Deixo o vento me refrescar 

Fonte: Musixmatch 

Compositores: Chaps Melo 

 

REGISTRO:  Oriente para que sua criança recorte  e cole ou desenhe uma rosa bem bonita e cheirosa aqui 

abaixo.  

https://www.musixmatch.com/

