
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:08/03/2021 SEMANA: 2 
PROFESSOR: Renata da Silva Brandão TURMA:MINI 

MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e adultos. (EI02EO02) Demonstrar imagem 
positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária 
e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02EF05) 
Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidos etc. 

 
 

Socioemocional 

As habilidades socioemocionais são um conjunto de aptidões desenvolvidas a partir da 
Inteligência Emocional de cada uma das pessoas. Em resumo, elas apontam para dois 
tipos de comportamento: a sua relação consigo mesmo (intrapessoal) e também a sua 
relação com outras pessoas (interpessoal). 

São aquelas qualidades interiores que a maioria de nós valoriza no dia-a-dia, mas que por 
serem subjetivas, quase sempre acabam ficando em segundo plano em relação aos 
nossos direcionamentos considerados objetivos. 

Inclusive, a defasagem dessas habilidades só costuma ficar nítida diante dos problemas 
quando se percebe que não estamos aptos para lidar emocionalmente com os desafios a 
nossa frente. 

Quem já assistiu o “filme Divertida Mente” sabe que ele dá uma verdadeira aula sobre a 
importância de cada sentimento para os pequenos de todas as idades! 



Obs: Um dos trunfos da obra, no que tange à inteligência emocional, é mostrar como 
todas as emoções têm uma razão – não seguem a regra dicotômica bom/ruim – e não 
devem ser evitadas, mas sim compreendidas em suas particularidades. 

ATIVIDADE: Sessão Pipoca 

Acesse o link para assistir o filme             https://youtu.be/DZvf7eIyQIk  

 

RODA DE CONVERSA: Após assistir o filme, converse com a criança sobre as emoções 
que ela está sentindo, faça perguntas como: 

 o que te deixa feliz? 
 O que te deixa triste? 
 Qual brincadeira você gosta? 
 Qual comida você não gosta? 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR FOTO DA SESSÃO PIPOCA! 

 
 

 


