
   

  

          

 

 
 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 22/10/20 SEMANA: 8 

PROFESSORES: ANA PAULA, ÁVILA, CÉLIA, KATE, REGINA, RENATA, ROSELAINE, 

ROSIANE, VALDECI E VANESSA. 

TURMA: 

BERÇÁRIO I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EO04) COMUNICAR NECESSIDADES, DESEJOS E EMOÇÕES, 

UTILIZANDO GESTOS, BALBUCIOS, PALAVRAS. 

  Berçário I                        
  Quinta-Feira 

22 de outubro  
 PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

       UMA DESCOBERTA DIVERTIDA 
 

Muitas vezes expressamos nossos sentimentos e emoções por meio de feições que são facilmente 

compreendidas por outra pessoa que está a nos dar a devida atenção. Então a proposta desta vez, é a de 

fazer com que a sua criança entenda o que esta sentindo por meio das expressões que fará. Seja criativo 

e libere o ator que existe em você. Coque todos para participar e os desafiem a descobrir o que está 

querendo passar sem dizer nenhuma palavra. Vamos lá? 

 



 

           

 

 

Atividade: “Vamos Expressar”: Momento de expressar nossos 

sentimentos por meio da brincadeira “Caras e Caretas”. Arrumar um espaço, onde a criança possa 

estar sentada e atenta aos comandos que serão feitos pelos pais/responsáveis. Escolha brinquedos 

na presença da criança e os coloque próximo a vocês. Em seguida, estique o braço em sentido ao 

brinquedo que deseja ao pegar reaja com uma expressão diferente para cada brinquedo. Alegria, 

tristeza, surpresa, contente ou descontente, etc. A finalidade desta proposta é que a criança perceba 

por meio da fisionomia do indivíduo que propôs a brincadeira as emoções que ele está sentindo. Para 

isso você precisa estar atento e olhar diretamente para a criança. Seja criativo e coloque vida a suas 

emoções e perceba em sua criança as mesmas emoções em diferentes contextos. 

Nesta proposta você pode se utilizar do vídeo apresentado na segunda feira e em seguida realizar 

esta brincadeira divertida onde a gargalhada é certa.  

Recurso: Brinquedos (a escolher) 

 

 

 
 

 

 

 

 


