
 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA: 10/03/2021 SEMANA: quarta-feira  

PROFESSORES:- Andreia, Cleia, Dulce, 
Edir, Bruna, Debora, Stephaine, Irene, 
Suzi, Vera, Caroline, Diana, Joyce e 
Rosana  
-Cristina, Francisca, Olga, Regiane, Ana 
Cabral e Adriana Bispo. 

TURMA: BIA e BIB 
BIC e BID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

 
TURMA BIA e BIB: Atividade: positivo e negativo 
 

Os pais irão desenhar duas carinhas, uma triste e outra alegre. Sente de frente 
para a criança e inicie a atividade. Explique que quando fazemos algo positivo, 
o sentimento é de alegria e que quando fazemos algo negativo o sentimento é 
de tristeza. Incentive as boas ações, ajudar o coleguinha, brincar, respeitar os 
adultos e ser feliz. Interaja com a criança através dos gestos e expressões. 
 

 

TURMA BIC e BID: Roda de conversa da partilha 
 

Antes de começar a nossa roda de conversa, separe em um potinho com algo 
que a criança goste de comer: uma fruta, pipoca, bolacha, etc. Separe também 
seu brinquedinho preferido e já deixe por perto.  
Organizar um espaço confortável e adequado da casa e sente-se com a criança 
no chão em formato de uma roda. Primeiro explique para criança que ela vai 
aprender a compartilhar, dividir suas coisas com as outras pessoas, e demonstre 
que está feliz; entregue para criança o potinho e incentive ela dividir com as 
pessoas que estão na roda; pode também fazer um potinho para cada pessoa 
com coisas diferentes e oferecer para criança também. Depois iremos fazer está 
brincadeira com a criança compartilhando o seu brinquedo, neste momento o 
adulto direciona a criança trocar de brinquedo com a outra pessoa. No decorrer 
da brincadeira, elogiar a criança, abraçar, beijar, sempre demonstrando carinho 
e generosidade para que ela perceba que suas ações tem efeito positivo ou não 
(quando não for generosa).  


