
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:09/03/2021 SEMANA: 2 
PROFESSOR: Renata da Silva Brandão TURMA:MINI 

MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva 
de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

Socioemocional 
Ajudando os pequenos a lidar e nomear suas emoções 

 
As crianças bem pequenas, que ainda estão adquirindo a fala ou a capacidade de se comunicar, 
simplesmente sentem – raiva, medo, angústia, tristeza, alegria – e seu corpo reage a tais 
sensações – gritos, agressividade, birras, agitação, prostração. Nesses momentos o papel do 
adulto é fundamental para nomear aquilo que a criança ainda não tem capacidade de nomear por 
si mesma. O adulto, assim, contém e nomeia, trazendo solidez para o que antes era pura emoção. 
 
Assim que a criança conquista a habilidade de se comunicar, é hora de ajudá-la a nomear seus 
sentimentos, para que ela mesma possa falar sobre eles, dando vazão por meio da linguagem ao 
que antes era pura sensação e reação. 
 
Assim, se ela chora, pode dizer os motivos que a fizeram chorar e o adulto pode ajudá-la a 
entender se o choro é de raiva, medo, dor ou mesmo de alegria e emoção. A palavra pode 
transformar o que sentimos e ressignificar o que já foi sentido, trazendo novos modos de ver o 
mundo e a si mesmo. 
 
Uma criança que consegue comunicar aquilo que sente pode ter mais facilidade para se relacionar 
e para lidar com as adversidades da vida. 

 
Assista o vídeo: Nomeando as emoções          https://youtu.be/v-sLtqVYn_w  
Atividade: Que emoção você está sentindo? 

 
OBS: O adulto irá fazer o uso da tesoura. 
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