
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO
NOME DO ALUNO DATA: 23/03/2021 SEMANA: 4
PROFESSORES: Andreia,Cleia, Dulce, Edir,
Bruna, Debora, Stephaine, Irene, Suzi,
Vera, Caroline, Diana, Joyce , Rosana ,
Cristina, Francisca, Olga, Regiane, Ana
Cabral, Adriana Bispo.

TURMA: BIA, BIB, BIC e BID

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimento.

Atividade 2:

BIA e BIB: Carimbo das Mãos - Emoções

Como Realizar a atividade: Estratégia.

Para a atividade separe os materiais: tinta caseira ou guache de sua
preferência, pratos descartáveis ou outro para colocar as tintas, pincel para
passar a tinta na mãozinha da criança, caderno de desenho ou folha de sulfite
se preferir use uma cartolina ou que tiver disponível em casa. Apresenta as
cores da tinta falando a cor, pergunte para a criança como ela está? Você está
feliz, triste, com sono, tranquila ou até mesmo, com medo. Em seguida começa
passando a tinta na mãozinha aberta e pressione no papel como se estivesse
carimbando a mãozinha, faz pelo menos uns seis carimbo das mãozinhas.
Depois que a tinta secar, iremos desenhar as emoções como: feliz, triste, bravo,
assustado, chorando e outros. E pode brincar com as Emoções com a família.
Objetivos: Trabalhar as emoções desde cedo é fundamental. É o
reconhecimento das emoções que irá nos auxiliar a compreendê-las, lidar
melhor com as situações e o com aquilo que sentimos, solucionar conflitos com
mais facilidade e com menos sofrimento.
Recurso: Tinta Caseira ou Guache, Pincel, prato descartável ou outro, caderno
de desenho, sulfite ou folha de Cartolina.

Fonte:
https://www.google.com/search?q=atividade+de+carimbo+das+mãos%C3%A3os&rlz=1C1CHB
D_pt-PTBR916BR916&sxsrf=ALeKk03JT242-Pxs7GABCCNK3dvRb7-
MJQ:1614374093094&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c5zrAsHMdAIsUM%252CqHr1Rw-
5V3wE-M%252C_&vet=1&usg

https://www.google.com/search?q=atividade+de+carimbo+das+mãos%C3%A3os&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR916BR916&sxsrf=ALeKk03JT242-Pxs7GABCCNK3dvRb7-MJQ:1614374093094&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c5zrAsHMdAIsUM%252CqHr1Rw-5V3wE-M%252C_&vet=1&usg
https://www.google.com/search?q=atividade+de+carimbo+das+mãos%C3%A3os&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR916BR916&sxsrf=ALeKk03JT242-Pxs7GABCCNK3dvRb7-MJQ:1614374093094&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c5zrAsHMdAIsUM%252CqHr1Rw-5V3wE-M%252C_&vet=1&usg
https://www.google.com/search?q=atividade+de+carimbo+das+mãos%C3%A3os&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR916BR916&sxsrf=ALeKk03JT242-Pxs7GABCCNK3dvRb7-MJQ:1614374093094&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c5zrAsHMdAIsUM%252CqHr1Rw-5V3wE-M%252C_&vet=1&usg
https://www.google.com/search?q=atividade+de+carimbo+das+mãos%C3%A3os&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR916BR916&sxsrf=ALeKk03JT242-Pxs7GABCCNK3dvRb7-MJQ:1614374093094&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c5zrAsHMdAIsUM%252CqHr1Rw-5V3wE-M%252C_&vet=1&usg


BIC e BID: Cara de quê?

Estratégia: Iremos propor aos pais ou responsáveis para assistir o vídeo com o
aluno e obedecer aos comandos da música ensinando as diferenças entre as
emoções e sentimentos assim divertindo se juntos.

Material Necessário: link de acesso: https://youtu.br/ZwzD5nBLn7w

Construir formas de interação, com outras crianças da mesma faixa etária e
adultos, adaptando-se ao convívio social.

https://youtu.br/ZwzD5nBLn7w

